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I. UVOD
1. Prednosti obrazca 730
Tisti, ki so v rednem delovnem razmerju in upokojenci (ki prejemajo določene dohodke), lahko predložijo davčno napoved na obrazcu 730.
Obrazec 730 omogoča določene ugodnosti, ker zavezancu:
 ni potrebno opraviti izračun in je zato izpolnjevanje obrazca enostavnejše;
 ni potrebno pošiljati obrazec Agenciji za Prihodke, ker je to naloga delodajalca, pokojninske ustanove al posrednika na katerega se zavezanec obrne;
 je povračilo neposredno všteto na plačilni listi ali pokojnini od meseca julija (za upokojence od avgusta ali septembra meseca);
 se zneski, če jih je treba plačati, odtegnejo od plače (od julija meseca dalje) ali od pokojnine (od avgusta ali septembra dalje) ali neposredno od plače.
2. Predizpolnjeni obrazec 730
Komu je namenjen
Od 15. aprila dalje bo Agencija za prihodke zaposlenim v rednem delovnem razmerju in upokojencem zagotovila možnost uporabe predizpolnjenega obrazca 730 na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it.
Katere podatke vsebuje
Za pripravo predizpolnjenega obrazca 730 Agencija za prihodke uporablja naslednje informacije:
 Nadomestni plačnik davka Agenciji za prihodke posreduje podatke, navedene v Enotnem potrdilu: na primer podatke o družinskih
članih, o dohodkih iz delovnega razmerja ali upokojitve, odtegljaji davka Irpef, odtegljaji in zadržani zneski deželnega in občinskega
dodatka, nadomestila za občasno samozaposlitev;
 odbitki ali odtegljaji, ki se posredujejo Agenciji za prihodke, kot so stroški zdravstvenih storitev in z njimi povezana povračila, obresti za
posojila, zavarovalne premije, pokojninski prispevki, vplačani prispevki za dodatna pokojninska zavarovanja, vplačani prispevki za gospodinjske pomočnike, univerzitetni stroški in z njimi povezana povračila. pogrebni stroški, stroški obnovitvenih del na stavbnem premoženju, opremljanja obnovljenih nepremičnin, ukrepov za varčevanje z energijo (nakazila za dela na posameznih stanovanjskih enotah in dela na skupnih delih stanovanjskih stavb);
 nekatere informacije, vsebovane v davčni napovedi iz preteklega leta: na primer, podatki o zemljiščih in stavbah, stroški, ki dajejo pravico do odbitka, razdeljeni na več letnih obrokov (kot so stroški, nastali v preteklih letih za obnovitvena dela na stavbnem premoženju,
za opremljanje obnovljenih nepremičnin in ukrepe za varčevanje z energijo), prenesene davčne olajšave in presežki;
 drugi podatki, prisotni v davčnem registru: na primer informacije v bankah podatkov nepremičnin (kataster in spisi v registru), plačila in
kompenzacije, opravljene z obrazcem F24.
Osnovni viri, ki jih Agencija uporabi za izpolnjevanje preglednic obrazca 730, so navedeni v naslednjem seznamu:

NASLOVNICA

Enotno potrdilo in Davčni register

PREGLED VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV

Enotno potrdilo

PREGLEDNICA A - Prihodki od zemljišč

Napoved prihodkov iz preteklega leta in banke podatkov o nepremičninah

PREGLEDNICA B - Prihodki od stavb

Napoved prihodkov iz preteklega leta in banke podatkov o nepremičninah

PREGLEDNICA C - Prihodki iz rednega delovnega razmer- Enotno potrdilo
ja in njim primerljivi prihodki
PREGLEDNICA D - Drugi prihodki

Enotno potrdilo

PREGLEDNICA E - Dajatve in stroški

Obvestila o odbitnih dajatvah in dajatvah, za katere se priznajo olajšave, napoved prihodkov iz preteklega leta in Enotno potrdilo

PREGLEDNICA E - Dajatve in stroški

Enotno potrdilo, napoved prihodkov iz preteklega leta in plačila in kompenzacije v obrazcu F24

PREGLEDNICA G - Davčni dobropisi

Napoved prihodkov iz preteklega leta in kompenzacije v obrazcu F24

Kje je na voljo predizpolnjeni obrazec 730
IPredizpolnjeni obrazec 730 bo zavezancem na razpolago od 15. aprila dalje v posebnem zavihku na spletni strani Agencije za prihodke
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Zavezanec lahko dostopa do svoje predizpolnjene napovedi tudi preko svojega nadomestnega plačnika, ki nudi finančno svetovanje, ali
preko Caf-a ali pooblaščene strokovne osebe. V tem primeru mora nadomestnemu plačniku ali posredniku predati ustrezno pooblastilo
za dostop do predizpolnjenega obrazca 730.
Kdaj se predloži obrazec
Predizpolnjen obrazec 730 se mora predložiti do:
 23. julija v primeru neposredne predložitve Agenciji za prihodke;
 7. julija v primeru predložitve nadomestnemu plačniku davka ali pisarni Caf ali pooblaščenemu strokovnjaku.
Roki, ki se iztečejo na soboto ali na praznični dan, se podaljšajo do prvega naslednjega delovnega dne.
Kako se predloži obrazec
Neposredna predložitev
Zavezanec, ki bo predizpolnjeni obrazec 730 predložil neposredno na spletni strani Agencije za prihodke, mora:
 navesti podatke o nadomestnem plačniku davka, ki bo opravil izravnavo;
 izpolniti razpredelnico z izbiro namenitve osmih, petih in dveh tisočink davka IRPEF, četudi ni izrazil nobene izbire;
 natančno preveriti, da so podatki v predizpolnjenem obrazcu 730 točni in kompletni.
Če predizpolnjenega obrazca 730 ni potrebno popravljati ali dopolniti, ga lahko zavezanec sprejme brez sprememb.
Če pa so kateri od podatkov v predizpolnjenem obrazcu 730 napačni ali nepopolni, je zavezanec dolžan obrazec 730 popraviti ali dopolniti, na primer dodati prihodek, ki v njem ni naveden. Poleg tega lahko zavezanec doda odbitne dajatve ali dajatve, za katere se prizna
olajšava in ki niso prisotni na predizpolnjeni napovedi, kot na primer stroške športnih dejavnosti, ki se jih udeležujejo otroci.
V tem primeru se pripravi in zavezancu zagotovi nov obrazec 730 in nov obrazec 730-3, ki vsebujeta rezultate likvidacije, opravljene zaradi sprememb, ki jih je vnesel zavezanec. Po potrditvi ali spremembi redizpolnjenega obrazca 730 ga zavezanec lahko predloži neposredno na spletni strani Agencije za prihodke. Po prenosu napovedi se v istem delu zavihku spletne strani izpiše potrdilo o opravljenem
prenosu oziroma sprejemu napovedi.
Če zavezanec po tem, ko je že odposlal predizpolnjeni obrazec 730, ugotovi, da je naredil napake, mora popravke opraviti na način, opisan v točki "Popravki obrazca 730".
ò

ò Predložitev s strani nadomestnega plačnika davka, Caf ali pooblaščenega strokovnjaka
Kot alternativa neposredni vlogi na spletni strani, se lahko predizpolnjeni obrazec 730 predloži tudi:
 svojemu nadomestnemu plačniku davka (delodajalec ali pokojninska ustanova), če je le-ta do 15. januarja obvestil Agencijo, da nudi
davčno svetovanje;
 Caf-zaposlenim ali pooblaščenemu strokovnjaku (svetovalec za delo, komercialist, računovodja ali komercialni izvedenec).
Zavezanec mora nadomestnemu plačniku, Caf-zaposlenemu ali strokovnjaku predati ustrezno pooblastilo za dostop do predizpolnjenega
obrazca 730.

Predložitev davčne napovedi nadomestnemu plačniku davka
Kot alternativa neposredni vlogi na spletni strani, se lahko predizpolnjeni obrazec 730 predloži tudi:
svojemu nadomestnemu plačniku davka (delodajalec ali pokojninska ustanova), če je le-ta do 15. januarja obvestil Agencijo, da nudi
davčno svetovanje;
Caf-zaposlenim ali pooblaščenemu strokovnjaku (svetovalec za delo, komercialist, računovodja ali komercialni izvedenec).
Zavezanec mora nadomestnemu plačniku, Caf-zaposlenemu ali strokovnjaku predati ustrezno pooblastilo za dostop do predizpolnjenega
obrazca 730.
Predložitev davčne napovedi nadomestnemu plačniku davka
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www.agenziaentrate.gov.it.
Za dostop do zavihka morate imeti Pin kodo, ki jo lahko dobite:
 na spletu, ob vstopu na spletno stran Agencije za prihodke www.agenziaentrate.gov.it in vnosu nekaterih osebnih podatkov;
 na sedežu, ob predložitvi osebnega dokumenta.
Dostop do predizpolnjene napovedi 730 je mogoč tudi z uporabo poverilnic, ki jih izda Inps oziroma italijanske nacionalne kartice storitev,
ali prek SPID (Javni sistem digitalne identitete), namenjen dostopu do storitev javne uprave. Dodatni načini dostopa do predizpolnjenega
obrazca so navedeni na spletni strani Agencije za prihodke.
V delu spletne strani, namenjenem predizpolnjenemu obrazcu 730, so na voljo:
 predizpolnjeni obrazec 730;
 preglednica s povzetkom prihodkov in stroškov, ki jih vsebuje predizpolnjeni obrazec 730, in osnovnih virov podatkov za obdelavo napovedi (na primer podatki o nadomestnem plačniku, ki je poslal Enotno potrdilo ali podatki o banki, ki je posredovala informacije o pasivnih obrestih za posojilo). Če informacije, s katerimi razpolaga Agencija za prihodke, niso kompletne, jih ne bo neposredno vnesla v
obrazec, pač pa jih bo prikazala v ustrezni preglednici tako, da jih bo lahko zavezanec preveril in po potrebi označil v predizpolnjenem
obrazcu 730. Na primer, Davčna uprava lahko ima podatke o nakupni pogodbi nepremičnine, vendar ni poznana njena namembnost
(neoddana, oddana v brezplačno uporabo itd.). V isti preglednici so poudarjene tudi informacije, ki niso skladne in jih mora torej zavezanec dodatno preveriti. V predizpolnjeni obrazec 730 se tako ne vnesejo pasivne obresti, ki jih je sporočila banka, če njihova višina
presega obresti, navedene v napovedi iz prejšnjega leta (plačane pasivne obresti za hipotekarna posojila se namreč v teku let zmanjšujejo);
 rezultat likvidacije: povračilo, ki ga bo izplačal nadomestni plačnik davka in/ali zneski, ki bodo odvedeni na izplačilni listi. Rezultat likvidacije
ni na voljo, če manjka kateri od bistvenih elementov, kot na primer namembnost nepremičnine. Končni rezultat prijave bo na voljo po dopolnitvi obrazca 730;
 model 730-3 s podrobnimi rezultati likvidacije.
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Kdor bo predložil davčno napoved svojemu nadomestnemu plačniku davka, mu mora poleg pooblastila za spletni dostop do predizpolnjenega obrazca 730 izročiti še obrazec 730-1 v zaprti ovojnici.
Obrazec vsebuje izbiro namenitve osmih, petih in dveh tisočink davka IRPEF
Uporabi se lahko tudi navadna ovojnica, na katero navedite zapis "Izbira namena za osem, pet in dve tisočinki davka Irpef", priimek, ime
ter davčno številko davčnega zavezanca.
Zavezanec mora posredovati obrazec tudi, če se ni opredelil pri izbiri, skupaj z navedbo davčne številke in osebnih podatkov.
Če zavezanec predloži davčno napoved v skupni obliki, se morata obrazca obeh zakoncev z izbiro dodelitve osmih, petih in dveh tisočink
davka Irpef izročiti v dveh ločenih ovojnicah.
Na vsaki ovojnici se označijo podatki zakonca, ki je opravil izbiro.
Pred odpošiljanjem napovedi Agenciji za prihodke, v vsakem primeru pa do 7. julija, nadomestni plačnik davka zavezancu preda kopijo
obdelane napovedi in obračunski obrazec 730-3, z navedbo povračila, ki se bo izplačalo, in zneskov, ki se bodo zadržali.
Svetujemo, da kopijo napovedi in časovno preglednico likvidacije, ki ju je obdelal nadomestni plačnik, natančno preverite za morebitne
napake.
Predložitev Caf ali pooblaščenemu strokovnjaku
Kdor bo predložil davčno napoved Caf-u ali pooblaščenemu strokovnjaku, mora poleg pooblastila za spletni dostop do predizpolnjenega
obrazca 730 izročiti še obrazec 730-1 v zaprti ovojnici. Obrazec vsebuje izbiro namenitve osmih, petih in dveh tisočink davka IRPEF
Zavezanec mora posredovati obrazec tudi, če se ni opredelil pri izbiri, skupaj z navedbo davčne številke in osebnih podatkov.
Zavezanec mora Caf ali pooblaščenemu strokovnjaku vedno predložiti potrebno dokumentacijo, da se preveri ustreznost podatkov, navedenih v davčni napovedi. Zavezanec hrani originalno dokumentacijo, medtem ko CAF ali pooblaščeni strokovnjak hrani kopijo, ki se
lahko na zahtevo pošlje Agenciji za prihodke.
Poglavitni dokumenti, ki jih je potrebno predložiti, so:
 Enotno potrdilo in drugi dokumenti, ki potrjujejo odtegljaje;
 računi, potrdila o plačanih zneskih, fakture in drugi dokumenti i plačilih, ki dokazujejo nastale stroške. Davčnemu zavezancu ni potrebno
predložiti dokumentov, ki se nanašajo na odhodke, ki jih je mogoče odbiti in jih je že priznal nadomestni plačnik, prav tako mu ni treba
predložiti dokumentacije o obveznostih, ki jih je mogoče odšteti in jih je nadomestni plačnik že upošteval pri obračunu davka in izvedbi
izravnave, če so ti dokumenti že v lasti slednjega;
 potrdila o vplačilih davka, izvedena z obrazcem F24;
 davčna napoved v obliki Obrazca UNICO v primeru dobropisov, za katere je davčni zavezanec zaprosil za prenos v naslednjo davčno
napoved.
Na splošno mora zavezanec predložiti vse dokumente, ki izkazujejo pravico do odtegljajev in odbitkov, zahtevanih v napovedi.
Listine glede davčne napovedi letošnjega leta se shranijo do 31.decembra 2022, in sicer do roka, do katerega jih lahko zahteva davčna
uprava.
Caf ali pooblaščeni strokovnjaki morajo preveriti, ali podatki, ki so navedeni v obrazcu 730, ustrezajo listinam, ki jih je predložil zavezanec
(glede obveznosti odbitka in pripadajoče davčne olajšave, odtegljajev in zneskov, ki se plačajo iz naslova salda, akontacije ali povračil).
Za vsako davčno napoved se izda potrdilo o ustreznosti (ali pravilnosti) podatkov.
Če Caf ali strokovnjak izda neresnično potrdilo o ustreznosti, za to odgovarja s plačilom zneska, ki je enak višini davka, s kaznijo in
obrestmi, ki bi se sicer zahtevale od zavezanca po uradnem preverjanju s strani Agencije za prihodke (v smislu 36-ter člena odloka preds.
republike št. 600 iz leta 1973), kar velja v primeru, da neresnično potrdilo ni posledica namerne kršitve ali hude malomarnosti zavezanca.
Razen v primeru, da je že bil podan ugovor zaradi neustreznosti potrdila z obvestilom o nepravilnostih, lahko pisarna Caf ali pooblaščeni
strokovnjak pošljeta popravljeno napoved zavezanca ali, kadar zavezanec ne namerava predložiti nove napovedi, obvestilo o podatkih v
zvezi s popravkom.V tem primeru je znesek, ki ga je dolžan poravnati Caf ali pooblaščeni strokovnjak, enak samo višini kazni. Pred odpošiljanjem napovedi Agenciji za prihodke, v vsakem primeru pa do 7. julija (oziroma do 23. julija v zakonsko predvidenih primerih), Caf
ali pooblaščeni strokovnjak zavezancu preda kopijo obdelane napovedi in obračunski obrazec 730-3, pripravljena na osnovi podatkov in
dokumentov, ki jih je posredoval zavezanec.
V časovni preglednici likvidacije so označene morebitne spremembe, do katerih je prišlo po preverjanjih s strani Caf-a ali strokovnjaka,
ter povračila, ki jih bo izplačal nadomestni plačnik davka in o zadržanih zneskih.
Svetujemo, da kopijo napovedi in časovno preglednico likvidacije, ki ju je obdelal Caf ali pooblaščeni strokovnjak, natančno preverite za
morebitne napake.
Prednosti preverjanj.
Če se predizpolnjeni obrazec 730 predloži brez sprememb, neposredno na spletni strani Agencije oziroma nadomestnemu plačniku davka,
se preverjanja dokumentacij o upravičenosti odbitkov, posredovanih Agenciji za prihodke, ne bodo opravljali.
Preverjanja dokumentacije pa se lahko opravijo za podatke, ki jih je nadomestni plačnik davka posredoval z Enotnim potrdilom.
Predizpolnjeni obrazec šteje kot sprejet tudi v primeru, da zavezanec opravi spremembe, ki ne vplivajo na izračun skupnega prihodka ali
davka (na primer če se spremenijo podatki o stalnem bivališču, ne pa tudi podatki o občini ali davčnem domicilu);
Če se predizpolnjeni obrazec 730 z ali brez sprememb predloži Caf-u ali pooblaščenemu strokovnjaku, se bodo na račun Caf-a ali strokovnjaka preverili tudi dokumenti, ki se nanašajo dajatve, ki so se posredovali Agenciji za prihodke;
Agencija za prihodke lahko od zavezanca v vsakem primeru zahteva dokumente, ki so potrebni za preverjanje obstoja subjektivnih pogojev
za izkoristek teh olajšav. Tako bo lahko na primer preverila dejansko namembnost nepremičnine kot glavno bivališče v roku enega leta
od nakupa, v primeru odbitka pasivnih obresti na hipotekarno posojilo za nakup glavne stanovanjske enote.
3. Navaden obrazec 730 (neizpolnjen obrazec)
Zavezanec, ki prejme predizpolnjen obrazec 730, ga ni dolžan uporabiti.
Napoved za odmero dohodnine lahko namreč predloži tudi na običajen način (z uporabo obrazca 730 ali obrazca DOHODKI).
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Kdaj in kako se predloži obrazec
Navadni obrazec 730 se predloži do 7. julija in na enak način, kot je to opisano za predizpolnjeni obrazec 730.
V primeru predložitve nadomestnemu plačniku davka mora zavezanec izročiti že izpolnjen navadni obrazec 730.
V primeru predložitve Caf ali pooblaščenemu strokovnjaku se lahko v trenutku izročitve napovedi zahtevajo podatki, ki se nanašajo na
stalno bivališče zavezanca in na formalno preverjanje, ki se bo opravilo za Caf ali strokovnjaka.
Za potrdilo o ustreznosti se uporabijo enaka pravila, kot je to opisano za predizpolnjeni obrazec 730.
4. Kdo je oproščen predložitve davčne napovedi
Zavezanec mora predvsem preveriti, ali je dolžan predložiti davčno napoved - navaden ali predizpolnjen obrazec 730, ali je tega oproščen.
Če je v letu 2016 imel dohodke in zanj ne veljajo primeri davčne oprostitve navedeni v tabelah na naslednji strani jo je dolžan predložiti (primarno
prebivališče in pritikline, navedene v tabelah, so tiste, za katere ni potrebno plačati IMU za leto 2016). V tem primeru mora preveriti, ali lahko
predloži obrazec 730, ali mora predložiti obrazec DOHODKI glede na navodila podana v naslednjih odstavkih.
Napoved mora biti predložena, če so dodatni davki Irpef bili odtegnjeni ali so bili odtegnjeni v manjši meri kot bi morali biti.
Davčno napoved je potrebno predložiti, tudi če ste prejemali le dohodek od zakupa stavb, za katere ste se odločili za stanovanjski kupon, in
če zanje nadomestni plačnik ni zadržal solidarnostnega prispevka.
Napoved, tudi v primeru oprostitve, se mora predložiti zaradi napovedi morebitnih stroškov, uveljavljanja olajšav, ali zahteve povračilo za
terjatve ali presežke plačila, ki izhajajo iz teh napovedi predhodnih let ali plačanih akontacij za leto 2016.
5. Kdo lahko predloži obrazec 730
Predizpolnjen ali navaden obrazec 730 lahko uporabljajo zavezanci, i so v letu 2017 bili:
 upokojenci ali v rednem delovnem razmerju (vključno z italijanskimi delavci, ki delajo v tujini za katere se dohodek določa na podlagi plačila po
pogodbi, ki se letno določi z ustreznim ministrskim dekretom);
 osebe, ki prejemajo nadomestila dohodkov iz delovnega razmerja (npr. dodatek k plači, nadomestilo za mobilnost);
 družbeniki proizvodnih in delavskih zadrug, storitvenih zadrug, kmetijskih zadrug, zadrug za predelavo kmetijskih pridelkov, zadrug ribičev;
 duhovniki katoliške cerkve;
 ustavni sodniki, državni poslanci in ostali izvoljeni zastopniki, nosilci javnih funkcij (deželni, pokrajinski, občinski svetniki itd.);
 osebe, ki opravljajo socialno koristna dela;
 delavci, ki so zaposleni za določen čas za obdobje krajše od enega leta. Ti zavezanci se lahko obrnejo na:
– davčnega pooblaščenca, če delovno razmerje traja vsaj od aprila do julija 2017;
– CAF za zaposlene ali na pooblaščenega strokovnjaka, če delovno razmerje traja vsaj od junija do julija 2017 in so poznani podatki nadomestnega plačnika, ki mora izvesti izravnave;
 šolsko osebje, ki je zaposleno za določen čas tako, da se obrnejo na nadomestnega davčnega plačnika ali na zaposlene Caf ali na pooblaščeno
strokovno osebo, če pogodba traja vsaj od septembra 2016 do junija 2017;
 delavci, ki prejemajo samo dohodke iz koordiniranega in kontinuiranega sodelovanja ( 50. člen, 1. odst., črka c-bis, TUIR) vsaj v obdobju od meseca junija in julija 2017 in poznajo podatke nadomestnega plačnika, ki mora izvesti poravnavo s predložitvijo obrazca 730 a Caf za zaposlene
ali usposobljeni strokovnjak;
 kmetovalci, ki so oproščeni predložitve davčne napovedi nadomestnih plačnikov davka (obrazec 770), IRAP in DDV.

Zgoraj navedeni zavezanci lahko predložijo predizpolnjeni ali navadni obrazec 730 tudi če nimajo nadomestnega plačnika davka ki bi
opravil izravnavo.
Predizpolnjeni obrazec 730 brez nadomestnega plačnika se predloži neposredno Agenciji za prihodke oziroma Caf ali pooblaščenemu
strokovnjaku.
Navadni obrazec 730 brez nadomestnega plačnika se predloži neposredno Caf ali pooblaščenemu strokovnjaku.
V obeh primerih se v podatkih o zavezancu označi črka "A" v polju "730 brez nadomestnega plačnika", v razdelku "Podatki o nadomestnem plačniku davka, ki bo opravil izravnavo" pa se prečrta označi polje “Obr. 730 zaposleni brez nadomestnega plačnika”.
Če je iz napovedi razviden dobropis, bo slednjega izplačala Agencija za prihodke. Če pa je iz napovedi razviden bremenopis, se bo plačilo
opravilo z obrazcem F24.
Predizpolnjeni ali navadni obrazec 730 lahko uporabijo zavezanci, ki so v letu 2016 prejeli:
 prihodke iz rednega delovnega razmerja in primerljive prihodke (npr. pogodbe o sodelovanju v projektu);
 dohodke od zemljišč in od zgradb;
 dohodke iz kapitala;
 dohodke iz samostojnega poklica, za katerega ni predvidena številka DDV (npr. storitve iz samostojnega dela, ki se ne izvajajo
običajno);
 druge dohodke (npr. dohodki iz zemljišč in stavb v tujini);
 nekatere ločeno obdavčene dohodke, navedene v razdelku II preglednice D.
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Komu se predloži obrazec
Navadni obrazec 730 se lahko predloži nadomestnemu plačniku davka, ki nudi finančno svetovanje, Caf-zaposlenim ali pooblaščenemu
strokovnjaku. Zaposleni brez nadomestnega plačnika davka, ki bi lahko opravil izravnavo, morajo obrazec 730 predložiti Caf za zaposlene
ali pooblaščenemu strokovnjaku.

2017

Zavezanec, ki prejme predizpolnjen obrazec 730, a je prejel prihodke, ki jih s tem obrazcem ne more prijaviti (na primer poslovne prihodke),
ne more uporabiti predizpolnjenega obrazca, pač pa mora za davčno napoved uporabiti obrazec DOHODKI.
Uslužbenci državne uprave, ki izvajajo storitve davčnega svetovanja, lahko predložijo obrazec 730 v uradu, ki opravlja funkcije nadomestnega plačnika davka (ni nujno, da sovpada z območnim uradom) ali v tistem ki, na podlagi napotil nadomestnega plačnika davka,
opravlja dejavnost podpore ali je pooblaščen za zbiranje obrazcev DOHODKI.

Kdor predloži napoved v imenu opravilno nesposobnih oseb, vključno z mladoletnimi osebami, lahko uporabi obrazec 730, če so za
njih izpolnjeni opisani pogoji.
Zgoraj navedeni zavezanci, ki bodo uporabili obrazec Dohodki, morajo slednjega predložiti v elektronski obliki Agenciji za prihodke.

Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje

2017

PRIMER OPROSTITVE PREDLOŽITVE DAVČNE NAPOVEDI

Predložitve davčne napovedi je oproščen zavezanec, ki ima samo dohodke navedene v prvem stolpcu, če so se izkazale
okoliščine opisane v prvem stolpcu. Oprostitev se ne uporabi, če mora zavezanec v celoti ali delno povrniti bonus Irpef.
VRSTA DOHODKA

POGOJI

Glavno prebivališče, pripadajoče pritikline in druge stavbe, ki niso oddane v najem (*)
Redno delovno razmerje in pokojnina

1. Dohodki plačani edinemu davčnemu nadomestnemu plačniku,
ki mora odbiti akontacijo ali plačila več nadomestnih plačnikov,
če so potrjeni s strani zadnjega, ki je izvedel poravnavo
2.
Odtegljaji za vzdrževanega zakonca in družinske člane so
Kontinuirano in koordinirano sodelovanje vključno s projektnimi deli.
upravičeni znesek, deželni ali občinski dodatni zneski niso poIzključeno je sodelovanje upravno-upravljalskega značaja, ki ni strokovno v korist športno
trebni
Redno delovno razmerje in pokojnina + Glavno prebivališče, pripadajoče pritikline in
druge stavbe, ki niso oddane v najem (*)

ljubiteljskih družb in združenj

Neobdavčeni dohodki.
Primeri: rente izplačane s strani Inail izklučno za stalno invalidnost ali smrt, nekatere štipendije, vojne pokojnine, privilegirane pokojnine izplačane tistim, ki služijo vojaški rok, pokojnine,
nadomestila, vključno z varstvenmi dodatkom in dodatki, ki jih izplača Ministrstvo za notranje
zadeve slepim, gluhim in civilnim invalidom, pomoč invalidom, socialne pokojnine.

Prihodki, ki so obdavčeni z nadomestnim davkom (ki se razlikujejo od tistih, za katere
velja stanovanjski kupon)
Primeri: obresti na obveznice (BOT) ali druge vrednostne papirje javnega dolga

Dohodki, za katere se obračuna in vlpača odtegljaj pri viru dohodka.
Primeri: obresti na tekoče bančne ali poštne račune, prihodki, ki izhajajo iz družbeno koristnega dela
(*) Oprostitev ne velja, če je stavba, ki ni v najemu, postavljena v isti občini kot glavno prebivališče. Glavno bivališče in pritikline, ki niso podvrženi plačilu davka Imu

PRIMER OPROSTITVE PREDLOŽITVE DAVČNE NAPOVEDI Z OMEJITVIJO DOHODKA

Predložitve davčne napovedi je oproščen zavezanec, ki prejema izključno dohodke navedene v prvem stolpcu, v mejah dohodkov, ki so predvideni v drugem stolpcu, če so se izkazali pogoji opisani v tretjem stolpcu. Oprostitev se ne uporabi, če mora zavezanec v celoti ali delno povrniti bonus Irpef.
VRSTA DOHODKA

OMEJITVE DOHODKA
(enak ali nižji od)

Zemljišča in/ali stavbe (vključno z glavnim prebivališčem in njegovimi pritiklinami (*))

POGOJI

500

Redno delovno razmerje ali podobno + druge vrste dohodkov (**)

8.000

Pokojnina + druge vrste dohodka (**)

7.500
7.750 (pokojnina)
185,92 (zemljišča)

Pokojnina + zemljišče + glavno prebivališče in njegove pritikline (*)
(garaža, klet, itd.)

Delovno obdobje, ki ni krajše od 365 dni
Pokojninsko obdobje, ki ni krajše od 365 dni.
Odtegljaji za vzdrževanega zakonca in družinske
člane so upravičeni znesek, deželni ali občinski dodatni zneski niso potrebni. Če je nadomestni
plačnik davka izvedel odtegljaje, lahko zavezanec
dobi dobropis tako, da predloži davčno napoved.

Pokojninsko obdobje, ki ni krajše od 365 dni.
Starost zavezanca je enaka ali višja od 75 let.
Pokojnina + druge vrste dohodka (**)

8.000

Preživnina, ki jo plača zavezanec + druge vrste dohodka (**)

7.500

Ne vključuje preživnine za otroke

Dohodki podobni tistim iz rednega delovnega razmerja, za katere se
predvidena olajšava ne nanaša na delovno dobo.

4.800

Primeri: nadomestila prejeta za poklicno dejavnost zaposlenih v sanitarni
službi, prihodki iz poslovnih dejavnosti, prihodki iz samosotjnega občasnega
dela

Nadomestila, ki izhajajo iz športne ljubiteljske dejavnosti

28.158,28

(*) Glavno bivališče in pritikline, ki niso podvrženi plačilu davka Imu
(**) Skupni dohodek je treba izračunati brez upoštevanja dohodkov od glavnega prebivališča in njegovih pritiklin.
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Odtegljaji za vzdrževanega zakonca in družinske
člane so upravičeni znesek, deželni ali občinski dodatni zneski niso potrebni. Če je nadomestni
plačnik davka izvedel odtegljaje, lahko zavezanec
dobi dobropis tako, da predloži davčno napoved.

SPLOŠNI POGOJI OPROSTITVE DAVČNE NAPOVEDI

–
–
–
=

(*) Bruto davek se izračuna na celotni dohodek po odbitku za glavno prebivališče s pritiklinami.

6. Kdo mora predložiti obrazec Dohodki za Fizične osebe
Obrazec Dohodki za Fizične Osebe 2017, ne pa predizpolnjen ali navaden obr. 730, morajo predložiti davčni zavezanci, za katere velja ena od naštetih možnosti:
 v letu 2015 so prejeli:
– prihodki iz proizvodnje "kmetijske energije" nad mejo, predvideno z zakonskim odlokom št. 66 z dne 24. aprila 2014;
– prihodke iz dejavnosti, tudi v obliki udeležbe;
– prihodke iz samostojne dejavnosti za katere se zahteva identifikacijska številka za DDV;
– dohodki iz samozaposlitve, za katere se za potrebe dohodnine uporablja 50. člen Tuir (družbeniki obrtnih kooperativ);
– "drugačne" prihodke, ki niso zajeti med prihodki v preglednici D, v vrsticah D4 in D5;
– presežke, ki izhajajo iz odstopa kvalificiranih deležev ali ki izhajajo iz odstopa nekvalificiranih deležev v družbah, ki so rezidenti v državah ali
na davčno ugodnih ozemljih, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranih trgih;
– dohodke sklada, kot koristniki;
 leta 2015 in/ali leta 2016 niso bili rezidenti v Italiji (npr. glej v Dodatku postavko: “Pogoji za rezidente”);
 prav tako morajo predložiti eno od naslednjih napovedi: DDV, IRAP, Obr. 770 - splošni in poenostavljen (za nadomestne plačnike);
 uporabljajo davčne dobropise za prihodke, nastale v tujini, ki se razlikujejo od tistih, navedenih v vrstici G4;
 morajo predložiti davčno napoved v imenu pokojnih davčnih zavezancev.

7. Skupna napoved
Če imata oba zakonca samo prihodke, navedene v poglavju "Kdo lahko predloži obrazec 730" in lahko vsaj eden od njiju uporabi obrazec
730, lahko zakonca skupno predložita en obrazec 730Skupna napoved ni mogoča v primeru, da se predloži davčna napoved v imenu
opravilno nesposobnih oseb, vključno z mladoletnimi, ter v primeru smrti enega od zakoncev pred predložitvijo davčne napovedi.
V skupni davčni napovedi je kot "prijavitelj "naveden zakonec, ki ima za nadomestnega davčnega plačnika osebo, kateri se predloži
davčna napoved ali osebo, izbrano za izvedbo davčne poravnave v drugih primerih.
8. Povračila, zadržani zneski in plačila
Od plače za mesec julij naprej mora delodajalec ali pokojninska ustanova izvesti povračila v zvezi z davkom Irpef in stanovanjskim kuponom, oziroma zadržati zneske ali obroke (če je bilo zahtevano plačilo na obroke), ki zapadejo v saldo plačilo, prvo akontacijo davka
Irpef ter stanovanjskega kupona, deželnih in občinskih dodatkov k davku Irpef, 20 % akontacijo za določen dohodek, ki je predmet ločene
obdavčitve, ter akontacijo za občinski dodatek na Irpef.
Nadomestni plačnik ne opravlja poplačilo dolga ali dobropisa za vsak posamezen davek ali dodatni davek, če je znesek, ki izhaja iz
davčne napovedi, enak ali manjši od 12 EUR.
Za upokojence se ti postopki opravijo od meseca avgusta ali septembra dalje (tudi v primeru prošnje za obročno plačevanje).
V zakonsko predvidenih primerih lahko Agencija za prihodke opravi preventivna preverjanja predložene napovedi 730, v štirih mesecih
po izteku roka, predvidenega za predložitev napovedi, oziroma po datumu pošiljanja, če je ta kasnejši od omenjenega roka.
Povračilo, ki se izkaže za upravičeno po zaključku preventivnih preverjanj , izplača Agencija za prihodke (na enak način, kot je opisano
v nadaljevanju za primer obrazca 730, ki ga predložijo zavezanci brez nadomestnega plačnika), do izteka šestega meseca od roka, predvidenega za predložitev obrazca 730, oziroma od datuma pošiljanja, če je ta kasnejši od omenjenega roka.
V novembru vse zadržijo zneski za plačilo v smislu drugega ali edinega obroka akontacije za IRPEF in stanovanjski kupon. Če davčni
zavezanec želi, da se drugi ali edini obrok akontacije za IRPEF in stanovanjski kupon odvede v manjšem obsegu od zneska, navedenega
v obračunskem obrazcu (ker ima npr. veliko stroškov, ki jih lahko odbije, in ocenjuje, da bi se morale njegove davčne obveznosti zmanjšati),
ali da se ne izvede, mora to pisno sporočiti nadomestnemu plačniku najkasneje do 30. septembra, pri čemer navede na lastno odgovornost
znesek, ki je po njegovem davčna obveznost.
V primeru predizpolnjene napovedi 730, ki jo predložijo zavezanci prez nadomestnega plačnika:
 če iz predložene davčne napovedi izhaja dolg, Caf ali strokovnjak:
– v elektronski obliki pošlje obrazec F24 Agenciji za prihodke;
– ali pa, alternativno, do najkasneje desetega dne pred potekom roka za plačilo predloži izpolnjeno obrazec F24 davčnemu zavezancu,
ki opravi plačilo pri kateri koli partnerski banki, pošti ali zastopniku za pobiranje davkov, ali v elektronski obliki z uporabo spletnih
storitev Agencije za prihodke ali elektronskega sistema bančnih in poštnih storitev. Plačila morajo biti izvedena na enak način in v
enakih rokih, kot so predvideni v primeru predložitve obrazca Dohodki za fizične osebe;
V primeru neposredne predložitve predizpolnjenega obrazca 730 brez nadomestnega plačnika Agenciji za prihodke v temu namenjenem
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avezanci, katerim ni potrebno voditi knjigovodstva, so v naslednjem položaju:
bruto davek (*)
olajšave za družinske obveznosti
olajšave za dohodke iz rednega delovnega razmerja, pokojnine in/ali drugi prihodki
odtegljaji
znesek, ki ne presega 10,33 eur

2017

V glavnem je oproščen predložitve davčne napovedi tisti zavezanec, ki ni dolžan voditi knjigovodstva in ki prejema prihodke, za
katere je treba plačati davek, ki ne presega 10,33 eur, kot je prikazano v naslednji shemi:

2017
Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje

zavihku spletne strani lahko zavezanec opravi plačilo na spletu ali si natiska obrazec F24, s katerim bo opravil plačilo na klasičen način;
 Če je iz napovedi razviden dobropis, bo slednjega izplačala neposredno Agencija za prihodke. Če je zavezanec posredoval Agenciji
za prihodke podatke o svojem bančnem ali poštnem tekočem računu (šifra IBAN), se bo povračilo nakazalo na ta račun. Zahtevek za
nakazilo se lahko izvede na spletu preko posebne aplikacije na voljo na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it ( (osebe, ki so že prijavljene na elektronske storitve, lahko to storijo prek storitve Fiscoline) ali na katerem koli uradu Agencije za prihodke. Če niso bili podani podatki o bančnem ali poštnem računu, se povračilo izplača z različnimi metodami glede na sam znesek: če ta znaša manj kot
1.000 EUR vključno z obrestmi, davčni zavezanec prejme povabilo, da se zglasi na katerem koli poštnem uradu, kjer lahko prejme
izplačilo povračila v gotovini, medtem ko se za zneske, ki so enaki ali večji od 1000 EUR, povračilo izvede z izdajo zadolžnice Banke
Italije.

II. SPLOŠNI VIDIKI
1. Kako je sestavljen obrazec
A) OSNOVNI OBRAZEC 730
 Podatki o davčnem zavezancu (predvsem davčna številka, osebni podatki, naslov prebivališča in davčni domicil), podatki za vzdrževane družinske člane in podatki nadomestnega plačnika.
 Podpis prijave
 Preglednica A (dohodki od zemljišč)
Dohodki, ki izhajajo iz imetništva zemljišč.
 Preglednica B (dohodki od zgradb)
Dohodki od zgradb, tudi če gre za glavno bivališče.
 Preglednica C (dohodki iz rednega delovnega razmerja in primerljivi dohodki)
Dohodki iz rednega delovnega razmerja ali pokojnin. Dohodki primerljivi z dohodki iz rednega delovnega razmerja. Odtegljaji davka Irpef in dodatnih pokrajinskih in občinskih davkov. Podatki o bonusu Irpef in o solidarnostnem prispevku.
 Preglednica D (drugi prihodki)
Kapitalski dobički, dohodki iz samostojnega dela, ki ne izhaja iz strokovne dejavnosti in drugačni dohodki (npr. dohodki od zemljišč in
zgradb, ki se nahajajo v tujini). Ločeno obdavčeni dohodki (dohodki, ki jih prejemajo dediči).
 Preglednica E (odbitni stroški in odtegljivi stroški)
Stroški, ki dajejo pravico do davčne olajšave in stroški, ki so lahko odtegnejo (odtegljivi stroški).
 Preglednica F (akontacije, odtegljaji, presežki in drugi podatki)
Akontacije za IRPEF, občinski dodatek in stanovanjski kupon za zakupe. Odtegljaji, ki niso navedeni v preglednici C in D. Terjatve ali
presežki, ki izhajajo iz napovedi prejšnjih let.
 Preglednica G (davčni dobropis)
Davčni dobropis za zgradbe, za povečanje zaposlenosti, za dohodke nastale v tujini, za mediacije, za reintegriranje predujmov pokojninskih skladov in za obnovo nepremičnin, ki jih je prizadel potres v Abrucih. Art-bonus, ter za pogajanja in arbitražo.
 Preglednica I (Davki za kompenzacijo)
Uporaba dobropisa, ki izhaja iz obrazca 730/2017 za plačilo z Obrazcem F24 prispevka IMU za leto 2017 in drugih davkov, za katere
je predvideno plačilo z Obrazcem F24.
 Preglednica K (Obvestilo stanovanjskega upravitelja)
Blago in storitve, ki jih kupi skupnost stanovalcev v teku koledarskega leta, identifikacijski podatki o dobaviteljih in katastrski podatki za
stanovanjsko skupnost, v primeru obnovitvenih del na stavbnem premoženju.
B) OBRAZEC 730-1
Izbira namenitve osmih, petih in dveh tisočink davka Irpef.
C) OBRAZEC 730-3
Časovni razpored likvidacije z računovodskim rezultatom davčne napovedi. Vsebuje izračun IRPEF, dodatnih davkov in drugih davčnih
obveznosti, ki jih zadrži ali povrne nadomestni plačnik.
2. Kaj je novega
Glavne novosti v obrazcu 730/2016 so naslednje:
 Nagrade za uspešnost – od letošnjega leta se zaposlenim v zasebnem sektorju, ki so dobili izplačane nagrade za uspešnost v višini do
2.000 evrov bruto ali do 2.500 evrov bruto, če je v podjetju predvidena skupna udeležba delavcev v organizaciji dela, prizna davčna olajšava.
 Če so bile nagrade izplačane v obliki ugodnosti ali povračila stroškov družbenega pomena, nastalih delavcu, se ne uporabi nobena
obdavčitev; v nasprotnem primeru se uporabi nadomestni davek davka IRPEF in dodatkov v višini 10% prejetih zneskov (preglednica C
- vrstica C4);
 Poseben davčni režim za delavce povratnike v domovino – za delavce, ki se preselijo v Italijo, se pri oblikovanju skupnega dohodka upošteva samo 70 odstotkov dohodkov iz zaposlitve, ustvarjenih v Italiji;
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Na podlagi določb v 20. odstavku 1. člena zakona št. 76 iz leta 2016 se izrazi "zakonec", "zakonca" oziroma enakovredni
izrazi nanašajo tudi na vsako od obeh oseb, vključenih v civilno zakonsko zvezo istospolnih oseb.
3. Namenitev osmih, petih in dveh tisočink davka Irpef
Dalje vsak zavezanec uporabi en sam obrazec za izbiro dodelitve osmih, petih in dveh tisočink davka Irpef
Zavezanec lahko nameni:
 osem tisočink plačanega Irpef državi oziroma verski instituciji;
 pet tisočink lastnega Irpef za določene namene;
 dve tisočinki svojega davka Irpef v korist politične stranke;
Izbira namenitve osmih, petih in dveh tisočink davka Irpef se v nobenem primeru med seboj ne izključujejo, zato se lahko vse izberejo.
Tovrstne izbire ne določajo večjih dolgovanih davkov.
Za izražanje predhodne izbire mora zavezanec izpolniti obrazec (obrazec 730-1), ki ga predloži v celoti tudi v primeru, če ni bila izvedena
ena od dovoljenih izbir.
Tudi zavezanci, ki niso dolžni predložiti davčne napovedi, kot je navedeno v predhodnem 4. odstavku oddelka "I - Uvod", lahko izrazijo
izbiro glede namembnosti osmih, petih in dveh tisočink davka Irpef; z uporabo priložene razpredelnice k Enotnemu potrdilu 2017 ali
obrazcu DOHODKI za fizične osebe 2017, pri čemer sledijo navodilom na njem.
Odločitev za dodelitev osmih tisočink od Irpef
Zavezanec lahko nameni delež v višini osmih tisočink dajatve Irpef:
 državi (v socialne ali humanitarne namene);
 Katoliški cerkvi (v verske ali dobrodelne namene);
 Italijanski skupnosti krščanske adventistične Cerkve 7. dne (v družbene, socialne, humanitarne in kulturne namene v Italiji in v tujini,
neposredno ali preko v ta namen ustanovljene ustanove;
 Božjim skupščinam v Italiji (v socialne in humanitarne namene, tudi v korist držav tretjega sveta);
 v družbene, socialne, človekoljubne ali kulturne namene, kakor tudi za neposredno upravljanje Valdežanske evangeličanske cerkve
(Združenje metodističnih in valdežanskih cerkva), prek organizacij, ki so del valdežanske ureditve, kakor tudi prek združenj in ekumenskih organizacij na nacionalni in mednarodni ravni;
 Evangeličanski Luterantski cerkvi v Italiji (v družbene, socialne, humanitarne in kulturne namene v Italiji in v tujini, neposredno ali prek
z njo povezanih skupnosti);
 Italijanskim judovskim skupnostim (za zaščito verskih interesov judov v Italiji, za promocijo varstva židovske kulturne tradicije in kulturne
dediščine predvsem kar zadeva kulturne dejavnosti, zaščito zgodovinske, umetniške in kulturne dediščine; za socialne in humanitarne
prispevke, za zaščito manjšine pred rasizmom in antisemitizmom);
 Sveti pravoslavni nadškofiji Italije in Eksarhatu Južne Evrope (za vzdrževanje duhovnikov in drugih izvajalcev obredov, gradnjo in
vzdrževanje verskih objektov in samostanov, človekoljubne, dobrodelne, znanstvene in kulturne namene, tudi v tujih državah);
 Apostolski cerkvi v Italiji (v socialne in humanitarne namene, tudi v korist tujih držav);
 Baptistično- Evangeličanski krščanski uniji Italije (v družbene, socialne, humanitarne in kulturne namene v Italiji in v tujini);
 Italijanskemu budističnemu združenju (za kulturne, socialne in humanitarne dejavnosti, tudi v korist tujih držav);

9

2017
Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje

 Zavarovanja oseb s hudo obliko invalidnosti – od davčnega obdobja 2016 dalje je najvišji znesek zavarovalnih polic za primer smrti, namenjenih varstvu oseb s hudo invalidnostjo, za katere je mogoče izkoristiti 19-odstotni odbitek, povečan na 750 evrov;
 Prostovoljni prispevki za varstvo oseb s hudo obliko invalidnosti – od davčnega obdobja 2016 je mogoče izkoristiti 20-odstotni odtegljaj
za prostovoljne prispevke, donacije in druge brezplačne dajatve, v skupni vrednosti največ 100.000 evrov, v korist trust-ov ali posebnih
skladov na področju dobrodelnosti;
 Šolski bonus – za donacije do največ 100.000 evrov, opravljena v letu 2016 v korist institutov v okviru javnega izobraževalnega sistema
se prizna davčni dobropis v višini 65 odstotkov opravljenih donacij, ki se razdeli v tri letne deleže v enakem znesku;
 Davčni dobropis za videonadzor – prizna se davčni dobropis za stroške, nastale v letu 2016 za videonadzor, namenjen preprečevanju
kriminalnih dejavnosti;
 Odbitek za nakup opreme nepremičnin za mlade pare – mladim parom, tudi tistim, ki najmanj 3 leta živijo v zunajzakonski skupnosti, od
katerih je eden od obeh mlajši od 35 let, in ki so v letih 2015 ali 2016 kupili nepremičnino, ki jo uporabljajo kot glavno bivališče, se prizna
odbitek v višini 50 odstotkov za nastale stroške do višine 16.000 evrov za nakup novega pohištva, namenjenega opremljanju glavnega
bivališča;
 Odbitek stroškov za obroke lizinga za glavno bivališče – prizna se odbitek v višini 19 odstotkov zneska obrokov lizinga, plačanih v letu
2016 za nakup nepremičninskih enot, namenjenih glavnemu bivališču, davčnim zavezancem, ki so v trenutku sklenitve pogodbe imeli
dohodke do višine največ 55.000 evrov;
 Odbitek DDV-ja, plačanega v letu 2016 za nakup bivališč z energetsko učinkovitostjo razreda A ali B – kdor je v letu 2016 kupil
nepremičnino z energetsko učinkovitostjo razreda A ali B, se prizna odbitek v višini 50 odstotkov na DDV, plačan v letu 2016;
 Odbitek stroškov za multimedijske naprave za daljinski nadzor – prizna se odbitek v višini 65 odstotkov stroškov, nastalih za nakup, vgradnjo in zagon multimedijskih naprav za daljinski nadzor sistemov ogrevanja in/ali priprave vroče sanitarne vode in/ali klimatizacijo stanovanjskih prostorov;
 Osem tisočink za Italijanski budistični zavod Soka Gakkai (IBISG) – od davčnega obdobja 2016 dalje je mogoče nameniti osem tisočink
dohodnine fizičnih oseb tudi Italijanskemu budističnemu zavodu Soka Gakkai (IBISG);
 Uporaba dobropisa za večletni dodatek– od letos dalje se navede lahko znesek višjega kredita ali manjšega dolga, za katerega še ni bila
vložena zahteva za povračilo in je razviden iz dopolnilne napovedi, vložene po preteku roka za predložitev napovedi dohodnine za naslednje davčno obdobje.
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 Italijanskemu hinduističnemu združenju (za podporo duhovnikom, za potrebe verske organizacije ter za dejavnosti čaščenja in obredov,
kakor tudi za kulturne, družbene, humanitarne in socialne posege tudi v izključno korist drugih držav).
 Italijanskemu budističnemu zavodu Soka Gakkai (IBISG) za izvedbo institucionalnih ciljev zavoda in dejavnosti, navedene v točki a),
1. odstavka 12. člena zakona št. 130 z dne 28. junija 2016, ter za socialne in humanitarne ukrepe v Italiji in na tujem, za pobude in promocijo miru, spoštovanja in varstva življenja v vseh njegovih obstoječih oblikah, in za varstvo okolja.
Porazdelitev med ustanove prejemnice se izvede v sorazmerju z izraženo izbiro. Davčna stopnja, ki ne bo določeno dodeljena, bo razdeljena v skladu z deležem, ki izhaja iz izraženih izbir; delež, ki ne bo določeno dodeljen in bi sorazmerno pripadal Skupščinam Boga v
Italiji in Apostolski cerkvi v Italiji, bo nakazan v državno blagajno.
Izbira se navede v obrazcu 730-1, ki se ga podpiše v ustrezni kvadratek samo ene zgoraj navedene ustanove uporabnice.
Odločitev za dodelitev petih tisočink od Irpef
Davčni zavezanec lahko dodeli znesek v višini 5 tisočink od lastne dohodnine za naslednje namene:
a) podpora prostovoljnemu delu in drugim družbeno koristnim nepridobitnim organizacijam, ki jih predvideva 10. člen zakonskega odloka
št. 460 z dne 4. decembra 1997 in z naslednjimi spremembami ter združenju za družbeno promocijo, vpisano v nacionalnih, deželnih
in pokrajinskih registrih, ki jih predvideva 7. člen, 1., 2., 3. in 4. odstavek zakona št. 383 z dne 7. decembra 2000 in priznana združenjim
ter skladom, ki delujejo v sektorjih v skladu z 10. členom, 1. odst., črka a) zakonskega odloka št. 460 z dne 4. decembra 1997;
b) financiranje znanstvenih in univerzitetnih raziskav.
c) financiranje zdravstvenih raziskav;
d) Financiranje dejavnosti varstva, promocije in vrednotenja krajinske in kulturne dediscine (subjekti, opredeljeni v 2. odst., 2. clena
odloka odl. preds. min. sveta z dne 28. julija 2016;
e) podpora družbenih dejavnosti, ki se izvajajo v občini stalnega bivališča;
f) podpora priznanim športnim ljubiteljskim društvom, ki opravljajo pomembno družbeno dejavnost s strani CONI v športne namene v
skladu z zakonom (dekret Ministrstvo za Gospodarstvo in Finance z dne 2. aprila 2009).
Ta izbira mora biti izražena v "Obrazcu 730-1" s podpisom izključno v polju, ki ustreza namenu, za katerega namerava davčni zavezanec
dodeliti delež 5 tisočink od Irpef. Davčni zavezanec ima tudi pravico, da navede davčno številko subjekta, kateremu želi neposredno
dodeliti delež 5 tisočink od Irpef.
Seznami subjektov, katerim se lahko dodeli delež 5 tisočink od Irpef, so na voljo na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it.
Izbira namenitve dveh tisočink davka Irpef v korist političnih strank
Zavezanec lahko nameni delež dveh tisočink svojega davka na prihodek v korist katere od političnih strank, vpisanih v drugi del evidence
v skladu s 4. členom zakonske uredbe št. 149 z dne 28. decembra 2013, spremenjene z zakonom št. 13 z dne 21. februarja 2014 in
katerih seznam je Agenciji za prihodke posredovala "Komisija za jamstvo ustanovnih listin in transparentnost in nadzor bilanc političnih
strank". Zavezanec izrazi izbiro namenitve dveh tisočink davka IRPEF eni od političnih strank - prejemnic z lastnoročnim podpisom v
pripadajoče polje na obrazcu in z navedbo šifre izbrane stranke. Zavezanec lahko izbere samo eno politično stranko prejemnico.
Seznam s šiframi strank je naveden v tabeli “Politične stranke, ki lahko koristijo prostovoljno namenitev dveh tisočink davka Irpef” na
predzadnji strani navodil.
4. Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v skladu s 13. členom Zdo št. 196 z dne 30. junija 2003
“Pravilnik o varovanju osebnih podatkov”
Agencija za prihodke vas obvešča o načinu uporabe zbranih podatkov in o pravicah državljanov. Zakonodajni odlok št. 196 z
dne 30. junija 2003 "Pravilnik o varovanju osebnih podatkov" namreč predvideva zagotavljanja varstva postopkov obdelave
osebnih podatkov.
Namen obdelave
Podatke, ki jih boste posredovali, bo Agencija za prihodke obdelala izključno za namene poplačila, odmere in pobiranja davkov. Zbrane
podatke bo mogoče razkriti javnim ali zasebnim subjektom v skladu samo v primerih, predvidenih z določbami Pravilnika o varovanju
osebnih podatkov (19. člen zakonodajnega odloka št. 196 iz leta 2003). Poleg tega bodo lahko objavljeni na način, določen s kombiniranimi
določbami iz 69. člena OPR št. 600 z dne 29. septembra 1973, kot je bil spremenjen z zakonom št. 133 z dne 6. avgusta 2008, in iz člena
66-bis OPR št. 633 z dne 26. oktobra 1972. Podatki, navedeni v tej napovedi, se lahko obdelajo tudi za potrebe uporabe orodja t.i.
merilnika dohodkov, vključno s podatki o sestavi družine.Podatki, obdelani za potrebe merilnika dohodkov, se ne posredujejo zunanjim
subjektom in ostanejo v izključni lasti Agencije za prihodke. Na spletni strani Agencije za prihodke je na voljo celotno besedilo obvestila
o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z merilnikom dohodkov.
Posredovanje podatkov
Zahtevani podatki se morajo obvezno predložiti za zagotavljanje učinkovitosti določb na področju davčne napovedi.
Navedba neresničnih podatkov se lahko kaznuje s kaznimi upravne narave, v nekaterih primerih pa tudi s sankcijo zaradi kaznivega
dejanja.
Navedba telefonske številke ali mobilnega telefona in e-poštnega naslova omogoča prejemanje brezplačnih informacij Agencije za prihodke
ter obvestila o rokih, novostih, obveznostih in ponujenih storitvah.
Izbira namembnosti osmih tisočink davka IRPEF je fakultativna in na voljo zainteresirani osebi (ne zajema nobene negativne posledice,
če se izbira ne izvede) in se zahteva v skladu s 47.členom zakona št. 222 z dne 20. maja 1985 in z naslednjimi zakoni o ratifikaciji dogovorov sklenjenih z verskimi ustanovami.
Izbira petih tisočink davka Irpef je neobvezna in se zahteva v skladu z 2. členom, 250. odstavka zakona št. 191 z dne 23. decembra
2009. Odločitev o izbiri namembnosti dveh tisočink davka Irpef v korist političnih strank ni obvezna in se zahteva v skladu z 12. členom
zakonske uredbe št. 149 z dne 28. decembra 2013, spremenjene z zakonom št. 13 z dne 21. februarja 2014.
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Upravljavci osebnih podatkov
Agencija za prihodke in posredniki, slednji izključno za dejavnosti pošiljanja obrazca, kot je predvideno z zakonodajnim odlokom št. 196
iz leta 2003, imajo vlogo "upravljavca osebnih podatkov" od trenutka, ko so jim podatki na razpolago in pod njihovim neposrednim nadzorom.
Odgovorni za obdelavo
Upravljavec osebnih podatkov lahko sodeluje s subjekti, imenovanimi "odgovorni”. Konkretno se Agencija za prihodke opira na storitve
družbe Sogei S.p.a., kot zunanjega odgovornega za obdelavo osebnih podatkov in tehnološkega partnerja, kateremu je zaupano upravljanje informacijskega sistema Davčne uprave.
Pri Agenciji za prihodke je na voljo popoln seznam oseb, odgovornih.
Posredniki, ki izkoristijo pravico do imenovanja odgovornih oseb, morajo objaviti identifikacijske podatke zainteresiranim strankam.
Pravice obravnavane osebe
Z izjemo načinov, predvidenih z zakonodajo na tem področju, ki se nanašajo na obvestila o spremembi podatkov in na dopolnitve obrazcev
za prijavo in/ali obvestila, lahko obravnavana oseba , na podlagi 7. člena odloka z zakonsko močjo št. 196 iz leta 2003, dostopa do svojih
osebnih podatkov, da preveri uporabo ali, kjer je to primerno, da jih popravi, posodobi v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ali da jih izbriše
ali zavrne njihovo obdelavo, če je le-ta v nasprotju z zakonom.
Takšne pravice se lahko izvajajo na podlagi zahtevka, ki se posreduje: Agenciji za Prihodke – ulica Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Rim
Soglasje
Agenciji za prihodke kot javnemu subjektu ni treba pridobiti soglasja obravnavanih oseb za obdelavo njihovih osebnih podatkov. Posrednikom ni treba pridobiti soglasja obravnavanih oseb za obdelavo podatkov, saj je to predvideno z zakonom; pridobiti pa morajo soglasje
obravnavanih oseb tako za obdelavo občutljivih podatkov, ki se nanašajo na določene odbitne stroške ali za katere se prizna davčna olajšava, na izbiro glede dodelitve osmih, petih in dveh tisočink davka Irpef, kakor tudi soglasje za to, da te podatke lahko sporočijo Agenciji
za prihodke ali drugim posrednikom. Takšno soglasje se daje s podpisom davčne napovedi ter s podpisom s katerim se izvaja izbira
osmih tisočink davka Irpef, petih tisočink davka Irpef in dveh tisočink davka Irpef.
To obvestilo se v glavnem posreduje za vse zgoraj navedene imetnike obdelave razen nadomestnega plačnika, ki mora za to
sam poskrbeti.
5. Popravek obrazca 730
Popravljeni obrazec 730
Če zavezanec naleti na napake subjektov, ki so nudili davčno pomoč, mora v najkrajšem možnem času o tem obvestiti, da omogoči obdelavo "popravnega" obrazca 730.
Dopolnilni obrazec 730
Če pa zavezanec opazi, da ni posredoval vseh elementov, ki se navedejo v davčno napoved, so načini vključitve izvirne napovedi drugačni
glede na to, ali vključitev pomeni zanj ugodnejšo situacijo ali ne.
A.Dopolnitev napovedi kar pomeni večjo terjatev, manjšo obveznost ali nespremenjeni davek
Če zavezanec opazi, da ni posredoval vseh elementov, ki jih je treba navesti v davčni napovedi in dopolnilo in/ali popravek pomeni večjo
terjatev ali manjšo obveznost (npr. za obveznosti, ki niso navedene v izvirnem obrazcu 730) ali je davek enak davku, ki se določi z izvirnim
obrazcem 730 (npr. za popravljanje podatkov, ki ne spreminjajo plačevanje davkov), lahko izbere tako, da:
 do 25.oktobra predloži novi obrazec 730 dopolnjen z vsemi deli tako, da navede številko 1 v kvadratek “730 dopolnilnega obrazca”
na naslovni strani. Dopolnilni obrazec 730 se predloži Cdp/Caf ali pooblaščeni strokovni osebi tudi v primeru predhodne storitve nadomestnega vplačnika. Zavezanec, ki predloži dopolnilni obrazec 730, mora predložiti potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje Cdp/Caf
ali pooblaščena strokovna oseba za kontrolo ustreznosti izvedene dopolnitve, ki se jo izvede. Če je pomoč na izvornem obrazcu 730
nudil nadomestni vplačnik davka, je potrebno predložiti vso dokumentacijo;
 predložiti obrazec DOHODKI Fizične osebe 2017, z uporabo morebitne razlike v dobro in z zahtevkom za povračilo. Obrazec DOHODKI
Fizične osebe 2017 se lahko predloži do 30. septembra 2017 (popravek v roku) oziroma do roka, predvidenega za predložitev obrazca
DOHODKI Fizične osebe 2017 za naslednje leto (dopolnilna napoved v korist) ali do 31. decembra petega leta od leta, v katerem se je
predložila napoved (dopolnilna napoved - 8. odstavek 2. člena O.P.R. 322 iz leta 1998). V tem primeru se lahko dobropis uporabi za
izravnavo, v skladu s členom 17 zakonskega odloka št. 241 iz leta 1997, za plačilo dolgov, dospelih od davčnega obdobja, ki sledi tistemu, v katerem je bila vložena dopolnilna napoved. V napovedi za davčno obdobje, v katerem je bila vložena dopolnilna napoved, je
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Način obdelave
Podatki se bodo obravnavali predvsem s pomočjo računalniške obdelave in na načine, ki se v celoti skladajo z zastavljenimi cilji. Podatki
se bodo primerjali in preverjali z drugimi podatki v lasti Agencije za prihodke ali drugih subjektov, skladno z določbami Pravilnika o
varovanju osebnih podatkov. Podatki se bodo primerjali in preverjali z drugimi podatki v lasti Agencije za prihodke ali drugih subjektov,
skladno z določbami Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
Obrazec se lahko vroči posrednikom, opredeljenim z zakonom (nadomestni plačniki davka, centri za davčno svetovanje, strokovna združenja in strokovnjaki), ki jih bodo uporabili izključno za potrebe prenosa obrazca Agenciji za prihodke.

2017

Te izbire v skladu z zakonodajnim odlokom št, 196 iz leta 2003 pomenijo posredovanje podatkov "občutljive" narave.
Tudi vnos zdravstvenih stroškov med odbitne stroške ali stroške, za katere je priznana davčna olajšava, je prostovoljen in zahteva posredovanje občutljivih podatkov.

naveden dobropis zaradi manjšega dolga ali večjega dobroimetja, ki sta razvidna v dopolnilni napovedi.
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B. Dopolnitev davčne napovedi izključno s podatki nadomestnega plačnika davka
Če zavezanec opazi, da ni posredoval vseh podatkov za identifikacijo nadomestnega plačnika, ki izvede poravnavo ali jih je posredoval
na netočen način lahko do 25.oktobra predloži novi obrazec 730 za integriranje in/ali popravek teh podatkov. V tem primeru mora navesti
številko 2 v kvadratek “730 dopolnilni obrazec” na naslovni strani. Novi obrazec 730 mora vsebovati iste informacije izvirnega obrazca
730 razen tistih novih, ki so navedeni v preglednici “Podatki davčnega pooblaščenca, ki izvrši obračun”.
C. Dopolnitev napovedi z navedbo tako podatkov nadomestnega vplačnika davka kot tudi drugih podatkov davčne napovedi iz
katerih izhaja večji znesek terjatve, manjša obveznost ali nespremenjen davek.
Če zavezanec opazi, da ni posredoval vseh podatkov za identifikacijo nadomestnega plačnika, ki izvede poravnavo (ali jih je posredoval
na netočen način) ali ni posredoval vseh elementov, ki se navedejo v davčni napovedi in /ali vnos in/ali popravek pomenijo večji znesek
terjatve, manjši davek ali davek, ki je enak tistemu, ki je določen v izvirnem obrazcu 730 lahko zavezanec do 25. oktobra predloži novi
obrazec 730 za vnos podatkov in/ali popravek leteh tako, da navede številko 3 v kvadratek “730 dopolnilnega obrazca” na naslovni
strani.
D. Dopolnitev davčne napovedi, ki zahteva manjšo terjatev in večji dolg
Če zavezanec opazi, da ni posredoval vseh podatkov, ki bi jih moral navesti v davčni napovedi in dopolnitev ali popravek pomeni manjšo
terjatev ali večji davek mora uporabiti obrazec DOHODKI 2017 za Fizične osebe.
Obrazec DOHODKI - Fizične osebe 2017 se lahko predloži:
 najkasneje saj je 30. september 2017 nedelja (popravek v določenem roku). V tem primeru, če iz dopolnitve izhaja znesek v breme, se
obračunajo zakonske obresti. V tem primeru, če iz dopolnitve izhaja znesek v breme, mora zavezanec plačati dolgovano dajatev,
obračunane zakonske obresti z dnevno zapadlostjo in sankcijo v zmanjšani meri v skladu s 13. členom ZdO 472 v 1997 (dejavno kesanje);
 do predvidenega roka za predložitev obrazca DOHODKI za naslednje leto (dopolnilna davčna napoved). V tem primeru, če se iz dopolnitve izkaže dolg, mora zavezanec istočasno plačati dolgovano terjatev, obračunane obresti po zakonski obrestni meri z dnevno zapadlostjo in sankcije v manjši meri, predvideni glede popravnega vplačila;
 do 31.decembra petega leta po tistem letu, ko je bila predložena davčna napoved (dopolnilna davčna napoved - 8. odst., 2 .člena odloka
predsednika republike (O.P.R.) št. 322 v 1998). V tem primeru, če se izkaže dolg, mora zavezanec istočasno plačati dolgovano dajatev,
s prištetimi zakonskimi obrestmi, ki se obračunajo vsakodnevno, ter sankcije po znižani stopnji, predvidene za ureditev davčne skladnosti.
S predložitvijo dopolnilne davčne napovedi se ne prekine postopek sprožen z oddajo obrazca 730 in ima delodajalec ali pokojninska ustanova še vedno obveznost, da izvede povračila ali zadrži dolgovane zneske na podlagi obrazca 730.
6. Prihodki, ki jih je treba prijaviti z Obrazcem DOHODKI za fizične osebe
Davkoplačevalci, ki predložijo obrazec 730/2017, morajo poleg tega predložiti še:
 preglednica RM obrazca DOHODKI 2017 za Fizične osebe če so v letu 2016 prejeli :
– dohodke iz kapitalskih dobičkov iz tujine, za katere se ne uveljavljajo odtegljaji pri viru dohodka v primerih, ki jih predvideva italijanska
zakonodaja;
– obresti, nagrade in drugi prejemki iz naslova obveznic in podobnih vrednostnih papirjev, javnih in zasebnih, za katere ni bil aplicirannadomestni davek, ki ga določa zakonski dekret št. 239 z dne 1. aprila 1996 z nadaljnjimi spremembami;
– odpravnino za tiste subjekte, ki delujejo v svojstvu nadomestnega plačnika davka;
– Prihodki od jamstvenih vlog, za katere se zaračuna nadomestni davek v višini 20 %;
– Prihodki, ki izhajajo iz občasne oddaje v najem čolnov in rekreativnih plovil, ki so predmet nadomestnega davka v višini 20 %.
Preglednico RM je potrebno predložiti tudi za navedbo podatkov v zvezi s ponovno cenitvijo vrednosti zemljišč, izvedeno v letu 2016.
Zavezanci, ki predložijo obrazec 730 in morajo predložiti tudi preglednico RM obrazca DOHODKI 2017 za Fizične osebe ne morejo
uveljaviti opcije za navadno obdavčitev, ki je predvidena za nekatere dohodke navedene v tej preglednici.
 preglednica RT obrazca DOHODKI 2017 Fizične osebe če so bili v letu 2016 ustvarjeni kapitalski dobički iz nekvalificiranih deležev
razen tistih pridobljenih s prenosom deležev v družbi s sedežem v državah ali na ozemlju z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na
organiziranem trgu in drugi prihodki, ki niso finančne narave, če so se odločili za upravljan režim.
Poleg obrazca 730 lahko vložijo tabelo RT tudi zavezanci, ki so v letu 2016 ustvarili zgolj primanjkljaje iz kvalificiranih in/ali nekvalificiranih soudeležb ter izgube, ki zadevajo razmerja, iz katerih lahko izhajajo dohodki, ki niso finančne narave, in jih nameravajo navesti v
naslednjih letih.
Preglednico RT je potrebno predložiti tudi za navedbo podatkov v zvezi s ponovno cenitvijo vrednosti deležev, izvedeno v letu 2016 (7.
člen zakona št. 448 iz leta 2001 in 2. člen zakonskega odloka št. 282 iz leta 2002 z nadaljnjimi spremembami).
 preglednica RW obr. DOHODKI Fizične osebe 2017, če so v letu 2016 posedovali naložbe v tujini ali dejavnosti finančne narave v
tujini. Poleg tega morajo obrazec RM predložiti zavezanci, ki so lastniki ali imetniki drugih pravic na nepremičninah v tujini ali imajo
finančne dejavnosti v tujini, za namen izračuna davkov (IVIE in IVAFE).
Tabeli RM in RT ter obrazec RW morata biti oddani skupaj s prvo stranjo obrazca DOHODKI 2017 za Fizične osebe na način in v rokih,
ki so predvideni za predložitev tega obrazca.
Namesto dohodninske napovedi na osnovi zgoraj omenjenih oblik smejo zavezanci uporabiti obrazec DOHODKI 2017 Fizične osebe.
7. Druge koristne informacije
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Imu, Imi in Imis

Način zaokroževanja
Zneski, ki jih je treba navesti v izjavi, morajo biti zaokroženi na najbližji evro navzgor, če je decimalni del enak ali večji od petdeset centov,
oziroma navzdol, če je decimalni del manjši od mejnega zneska (na primer 65,50 postane 66; tudi 65,51 postane 66; medtem ko 65,49
postane 65).
Na obrazcu sta vnaprej natisnjeni dve ničli v prostorih, v katerih je potrebno navesti zneske.
Preračunavanje tujih valut držav, ki niso uvedle evra
V vseh primerih, ko je treba preračunati dohodke, stroške in obveznosti iz tuje valute v evre upošteva zavezanec srednji devizni tečaj na
dan, ko so bili ti prejeti ali izplačani, oziroma tečaj najbližjega predhodnega dne. Če v tistih dneh tečaj ni bil določen, se upošteva srednji
mesečni tečaj. Če v tistih dneh tečaj ni bil določen, se upošteva srednji mesečni tečaj. Dnevni tečaji glavnih valut so objavljeni v Uradnem
Listu. Stare številke uradnega Lista so na razpolago v državnih knjigarnah in v njihovih podružnicah. Če želite vedeti kakšna je menjava
v veljavi na določeni dan, si poglejte spletno stran Banke Italije na naslovu http://uif.bancaditalia.it, razdelek Menjave, Davčne menjave.
Dodatni obrazci
Če prostor na obrazcu ne zadošča za navedbo vseh potrebnih podatkov, izpolni davčni zavezanec dodatne obrazce in jih zaporedno
oštevilči v za to namenjenem okencu na prvi strani desno zgoraj, pri čemer v ustrezno okence vedno navede svojo davčno številko. Skupno število obrazcev, izpolnjenih za vsakega zavezanca, je potrebno navesti v kvadratek na spodnjem delu levo četrte strani osnovnega
izpolnjenega obrazca.
Na primer, če je potrebno v razpredelnici E (oddelek III) navesti podatke za več kot štiri obnovitvene posege na stavbnem fondu, se lahko
uporabi dodaten obrazec za razpredelnico E, pri čemer se v zgornjem desnem kotu navede davčno številko in številko "2" v polje "Obrazec
št.". Nazadnje je potrebno v polju "Št. izpolnjenih obrazcev" na koncu četrte strani navesti številko "2" in tako poudariti, da je
davkoplačevalec poleg osnovnega obrazca izpolnil še drugi obrazec razpredelnice E.
Nadomestilo in obresti
Nadomestila za dohodke (npr.blagajna za nadomestila plač, nadomestilo za brezposelnost, mobilnost, porodniško nadomestilo, itd.) in
zapadle obresti za odlog plačila morajo biti prijavljeni z uprabo istih preglednic v katere se prijavijo nadomestila ali dobropis na katere se
nanašajo (glej v prilogi postavko "Nadomestila in obresti”).
Premoženjski sklad
V skladu s 167-171. členom civilnega zakonika je premoženjski sklad skupek sredstev, ki pripadajo tretjemu ali obema zakoncema ali
samo enemu za zadovoljevanje potreb in interesov družine.
Dohodki sredstev, ki oblikujejo predmet premoženjskega sklada, se za polovico višine pripišejo vsakemu zakoncu (4. člen, 1. odst., črka
b) TUIR).
Pravni užitek
Starši morajo v svojo napovedi vključiti tudi dohodke mladoletnih otrok katere zakonsko uveljavljajo. Starši, ki jim ni odvzeta starševska
pravica, imajo na stvareh mladoletnega otroka pravico užitka. To pa ne velja v naslednjih primerih:
 če gre za stvari, ki jih je otrok kupil s prihodki iz lastnega dela;
 če gre za darila ali dediščine, ki jih je otrok dobil z namenom, da bi mu olajšala začetek poklicne ali umetniške poti ali kariere;
 če gre za darila ali dediščine, ki jih je dobil otrok, in za katera je darovalec ali zapustnik izrecno izključil pravico užitka staršev (pri čemer
ta pogoj nima učinka, če gre za zakonite dedne deleže);
 če gre za volila, darila ali dediščine, ki so bile sprejete v otrokovem interesu, vendar proti volji staršev, ki jim ni bila odvzeta starševska
pravica (če je bil na primer le eden od staršev naklonjen temu, da se omenjene svari sprejmejo, ima pravico užitka le ta);
 če gre za družinske pokojnine, ne glede na to, kdo jih izplačuje.
Dohodki mladoletnih otrok, ki niso podvrženi zakonskemu uveljavljanju, mora eden od staršev prijaviti na ime vsakega otroka (če izvaja
starševsko pravico en starš mora napoved predložiti slednji).
Stanovanjski upravljavci
Upravniki večstanovanjske stavbe, ki izkoristijo davčno svetovanje, od letošnjega leta dalje predložijo obvestilo upravnika
večstanovanjske stavbe ali izpolnijo preglednico K v obrazcu 730 ali poleg obrazca 730 predložijo preglednico AC v obrazcu DOHODKI
za fizične osebe 2017, ki se nanaša na seznam dobaviteljev večstanovanjske stavbe, vključno z naslovno stranjo istega obrazca DOHODKI na način in v rokih, predvidenih za predložitev tega obrazca.
Upravniki večstanovanjskih stavb morajo v preglednici K (oziroma preglednici AC obrazca DOHODKI) navesti tudi katastrske podatke o
nepremičninah, na katerih so se opravili posegi obnove nepremičnin na skupnih delih večstanovanjske stavbe

III – NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE DAVČNE NAPOVEDI
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Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje

Enotno potrdilo 2017
Navodila za obrazec 730 se sklicujejo na Enotno potrdilo, ki ga izda nadomestni plačnik davka.
Če je bilo izdano Enotno potrdilo 2016, ker se je delovno razmerje prekinilo še preden je bilo na voljo Enotno potrdilo 2017, je nadomestni
plačnik davka dolžan izdati novo Enotno potrdilo do 28. februarja 2017, ki se mora uporabiti za izpolnjevanje obrazca 730.

2017

Zakon o stabilnosti iz leta 2016 predvideva, da se za davčno obdobje 2014 tudi za lokalni davek na nepremičnine (Imi) v Pokrajini Bolzano
in enostaven davek na nepremičnine (Imis) v Pokrajini Trento uporabijo določbe, ki se nanašajo na Imu v povezavi z nadomestnim davkom
na dohodke fizičnih osebi in s pripadajočimi dodatki. Zato se navodila za davek Imu v obrazcu 730 nanašajo tudi na davka Imi in Imis.

Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje

2017

1. Podatki o davkoplačevalcu
Polje “Predlagatelj napovedi” mora izpolniti tisti davkoplačevalec, ki predloži sam svojo davčno napoved.
Če je davčna napoved skupna, mora davkoplačevalec, ki namerava pri svojem delodajalcu oziroma pokojninskemu zavodu zahtevati izvedbo dejavnosti izravnave, označiti obe polji "Predlagatelj napovedi” in “Skupna davčna napoved”, medtem ko mora zakonski partner
označiti samo polje “Zakonski partner predlagatelj napovedi”.
Zavezanec, ki predloži napoved za račun opravilno nesposobnih oseb (vključno z mladoletnikom) mora označiti kvadratek "Zastopnik
ali skrbnik" in navesti svojo davčno številko v kvadratek "Davčna številka zastopnika ali skrbnika". V tem primeru kvadratek “Prijavitelj” ne sme označiti kvadratka.
V kvadtratek “Davčna številka” se navede davčna številka zavezanca. Davčna številka mora ustrezati tisti, ki je navedena na zdravstveni
kartici ali v primeru, ko še ni bila izdana tisti, ki izhaja iz ustrezne kartice, ki jo izda finančna Uprava.
Kvadratek "Davčno vzdrževani subjekt" mora označiti zavezanec, katerega skupni dohodki so enaki ali presegajo 2.840,51 eur bruto
odbitnih obveznosti (gl. naslednje poglavje “Vzdrževani družinski člani”) .
Kvadratek "730 dopolni obrazec" mora izpolniti zavezanec, ki predloži integrativno napoved (gl. v oddelku II poglavje 5 “Popravek obrazca 730”) tako, da navede:
 šifra ‘1’ če integriranje ali popravek pomenijo večjo terjatev ali manjši davek glede na izvorno napoved ali je davek enako davku, ki je
določen z izvirnim obrazcem 730;
 šifra ‘2’ če integriranje ali popravek zadeva izključno informacije, ki se navedejo v preglednico “Podatki davčnega pooblaščenca, ki izvrši obračun”;
 šifra ‘3’ če integriranje ali popravek zadevajo informacije, ki se navedejo v preglednici “Podatki davčnega pooblaščenca, ki izvrši
obračun” tako podatki za določanje davka, ki ga morajo plačati slednji izhajajo večje terjatve, manjša obveznost ali je davek enak tistemu, ki je določen v izvirnem obrazcu 730.
V primeru obrazca 730, ki ga predložijo davčni zavezanci brez nadomestnega plačnika, ki bi lahko izvedel izravnavo (gl. v Delu I odstavek
"Kdo lahko predloži obrazec 730"), je potrebno navesti črko “A” v polju “730 brez nadomestnega plačnika”.
Davčni zavezanec lahko poudari posebne pogoje v zvezi z napovedjo za odmero davka, kar stori z navedbo posebne šifre v polju "Posebne okoliščine". Ta potreba se lahko pojavi glede okoliščin, ki so se zgodile po objavi tega obrazca za napoved, na primer na podlagi
pojasnil, ki jih poda Agencija za Prihodke v zvezi z vprašanji, ki jih postavljajo uporabniki in se nanašajo na določene problematike. Zato
je možno to okence izpolniti edinole, če je Agencija za Prihodke objavila (npr. z okrožnico, sklepom ali sporočilom za javnost) posebno
šifro, ki se uporablja za označevanje posebnih okoliščin.
Kvadratek “Preglednica K” se mora prekrižati, če je zavezanec dolžan:
 Davčni upravi predložiti letno obvestilo o skupnem znesku blaga in storitev, ki jih je kupila skupnost stanovalcev v koledarskem letu, ter
identifikacijske podatke dobaviteljev;
 posredovati katastrske podatke stanovanjske skupnosti v primeru obnovitvenih del na stavbnem premoženju.
Podatki zavezanca
Se vnesejo na ustrezna mesta: priimek, ime, spol, datum rojstva, občina rojstva in kratica pokrajine.
Tisti, ki so rojeni v tujini, morajo namesto Občine navesti Državo, kjer so rojeni, prostor namenjen pokrajini pustijo prazen.
V primeru napovedi v imenu opravilno nesposobne osebe, vključno z mladoletnim, vas prosimo, da si preberete naslednji odstavek "Napoved, predložena v imenu osebe, ki ni zavezanec".
Če kakšen osebni podatek naveden v zdravstveni izkaznici ali v potrdilu ni pravilen, mora zavezanec spremeniti podatek pri katerem koli uradu
Agencije za Prihodke. Dokler ni izvedena sprememba mora zavezanec uporabljati davčno številko, ki mu je bila dodeljena, tudi če je napačna.
Stalno bivališče
Stalno bivališče mora biti navedeno samo, če je zavezanec spremenil stalno bivališče v obdobju od 01. januarja 2016 na dan predložitve
te davčne napovedi.
Treba je vedeti, da gre za spremembo stalnega bivališča, če gre za spremembo v okviru iste Občine.
Če je davkoplačevalec spremenil prebivališče, je potrebno navesti:
 podatke o novem prebivališču na dan predložitve obrazca 730, pri čemer mora v ustrezne prostore navesti podatke: občino, oznako
pokrajine, poštno številko, vrsto (ulica, pot, cesta, trg ipd.), naslov, hišno številko, vas oziroma četrt, če obstaja;
 dan, mesec in leto, ko je prišlo do spremembe.
Stalno bivališče morajo navesti tisti zavezanci, ki prvič predložijo davčno napoved; označiti morajo kvadratek "Prvič predložena napoved".
Navedba telefonske številke, številke prenosnega telefona in naslova elektronske pošte je neobvezna: vnos teh podatkov svetujemo
tistemu, ki želi od Agencije za Prihodke prejeti informacije in spremembe glede rokov, novosti, ponujenih storitev.
Davčni domicil na splošno sovpada z registriranim stalnim prebivališčem
V posebnih primerih lahko davčni organ dovoli davčnemu zavezancu, ki poda v ta namen utemeljeno zahtevo, da se njegov davčni domicil
določi v občini, ki ni občina njegovega stalnega prebivališča.
Davčni domicil omogoča določitev pokrajine in občine, za kateri se plačujeta pokrajinski in občinski dodatni davek.
Če niste spremenili svojega stalnega prebivališča, ali je sprememba v okviru iste občine, morate izpolniti le vrstico "Davčni domicil na dan 01.01.2016". Če pa ste spremenili stalno prebivališče tako, da ste ga preselili v drugo občino, morate izpolniti tudi
vrstico, ki se nanaša na davčni domicil na datum 1. januar 2017.
Učinki spremembe začnejo veljati šestdeset dni po datumu, ko je bila sprememba izvedena, zato mora davčni zavezanec, ki je spremenil
svoje prebivališče, upoštevati naslednja navodila za izpolnjevanje vrstic v zvezi z davčnim domicilom.
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Polje "Posebni primeri deželnega dodatka" morajo označiti le tisti, ki imajo davčni domicil v Benečiji, Basilicati ali Laziu in so se znašli v
razmerah, opisanih v dodatku pod "Dodatni deželni davek - Posebni primer", in želijo koristiti znižano stopnjo.
Prijava, oddana v imenu zavezanca
Osebe, ki morajo predložiti davčno napoved v imenu opravilno nesposobne osebe, vključno z mladoletnimi osebami, lahko uporabijo
obrazec 730 pod pogojem, da davčni zavezanec, za katerega se predloži napoved, izpolnjuje pogoje za uporabo tega obrazca (glej odstavek "Kdo lahko predloži obrazec 730”).
Kdor predloži napoved za račun tretjih oseb mora izpolniti dva obrazca 730 tako, da v oba vnese davčno številko zavezanca (mladoletnik
ali varovanec ali uporabnik) in številko zastopnika ali skrbnika ali podpornega upravitelja.
V prvemu obrazcu 730:
 označi okence “Prijavitelj”;
 v polju “Vpiše Status” označi okence:
- ‘Varovana oseba’ -če davčno prijavo vloži pravni zastopnik za nesposobno osebo ali podporni upravitelj za osebo z omejeno poslovno sposobnostjo;
- ‘Mladoletna oseba’ če davčno prijavo vložijo starši za dohodke mladoletnih otrok, ki so izključeni iz pravnega užitka;
 vpiše osebne podatke in dohodke zavezanca, na katerega se nanaša prijava.
V drugemu obrazcu 730 je potrebno:
 v rubriki “Zavezanec” označi okence “Pravni zastopnik ali skrbnik”;
 izpolniti samo oddelke “Osebni podatki” in “Stalno prebivališče” z navedbo podatkov predstavnika ali skrbnika ali podpornega upravitelja. Ni potrebno izpolniti polja "datum spremembe" in ni potrebno označiti polja "Prvič oddana davčna napoved".
Potrebno je pojasniti, da se v tem primeru ne izpolni prostor “Datum spremembe” in ne sme biti označen kvadratek “Prvič predložena napoved”.
V teh primerih ni možno predložiti skupne napovedi, prihodki subjekta, ki predloži napoved, se ne seštevajo s prihodki subjekta, za račun
katerega se predloži napoved.
Na obeh obrazcih mora biti podpis osebe, ki vloži napoved.
2. Vzdrževani družinski člani
V tej izjavi morajo biti navedeni podatki o družinskih članih, ki so bili v letu 2016 vzdrževani v davčnem smislu s strani davkoplačevalca,
tako da lahko le-ta koristi davčne olajšave za zakonca, otroke ali druge vzdrževane družinske člane. Te olajšave izračunajo subjekti, ki
nudijo davčno pomoč.
Davčno vzdrževani družinski člani so člani družine, ki so v letu 2016 imeli skupne dohodke 2.840,51 eur bruto ali manj odbitnih obveznosti.
V omejen znesek prihodkov 2.840,51 EUR, ki jih mora imeti družinski član, da se v davčnem smislu šteje za vzdrževanega, se vračunajo
tudi naslednji zneski, ki niso vključeni v skupni dohodek:
 dohodek od stavb, podvržen stanovanjskemu kuponu v zvezi z zakupi;
 ustanov in Organizacij, diplomatskih in konzularnih Predstavništev, Misijonov, Svetega Sedeža, Ustanov, ki jih neposredno upravlja
sveti sedež, in Osrednje Ustanove Katoliške Cerkve;
 prejemki iz delovnega razmerja na obmejnih območjih in v drugih mejnih Državah in iz stalne zaposlitve z osebami, ki imajo stalno
bivališče na območju Države;
 poslovni prihodki ali prihodki iz samozaposlitve, podvrženi nadomestni obdavčitvi na podlagi režima davčnih ugodnosti za mlade podjetnike in mobilne delavce (1. in 2. odstavek 27. člena zakonskega odloka št. 98 z dne 6. julija 2011);
 poslovni prihodki ali prihodki iz samozaposlitve, podvrženi nadomestni obdavčitvi na podlagi pavšalne obdavčitve za poslovne dejavnosti, umetniške obrti ali poklice (alineje od 54 do 89, 1. člena zakona št. 190 z dne 23. decembra 2014).
Breme se lahko štejejo tudi izvenzakonski partnerji z zavezancem ali rezidenti v tujini:
 zakonec, ki ni pravno ali dejansko ločen;
 otroci (vključno s posvojenci,varovanci ali rejenci) ne glede na preseganje določenih starostnih mej, da študirajo ali opravljajo
brezplačno prakso; slednji v namene dodelitve olajšave ne spadajo v kategorijo “drugi družinski člani”.
V breme se štejejo tudi naslednji družinski člani, pod pogojem, da živijo z zavezancem ali da prejemajo preživnino, ki ne izhaja iz odločbe
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Davčni domicil na dan 01. januarja 2016: če je do spremembe prišlo od 03. novembra 2015 navede predhodni domicil, če pa je do spremembe prišlo do 02. novembra 2015 pa navede novi domicil. Zavezanci, ki so se preselili v Italijo v letu 2016, morajo navesti davčni domicil, kamor so prenesli stalno prebivališče.
Prosimo, upoštevajte, da ne morejo uporabiti obrazca 730 zavezanci, ki v letu 2016 in/ali 2017 nimajo prebivališča v Italiji (glej poglavje
v Dodatku z naslovom "Pogoji za določanje domicila").
Davčni domicil na dan 01. januarja 2017: če je do spremembe prišlo od 03. novembra 2016 navede predhodni domicil, če pa je do spremembe prišlo do 02. novembra 2016 pa navede novi domicil.
Če je občina stalnega bivališča ustanovljena zaradi združitve, do katere je prišlo v teku leta 2016, in je ta občina uveljavila davčne stopnje za občinski dodatek, ki se razlikujejo za vsako od ozemelj bivših občin, je treba izpolniti okence "Združitev občin" in v njem
navesti posebno identifikacijsko kodo ozemlja, navedeno v razpredelnici, imenovani "Seznam občin, ustanovljenih z družitvijo v letu
2016, ki so uvedle različne davčne stopnje za občinski dodatek", prisotni v Dodatku. V okencu se navede "Identifikacijska koda ozemlja",
razvidna iz omenjene razpredelnice.
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sodnega Organa:
 zakonec, ki je pravno in dejansko ločen;
 potomci otrok;
 starši (vključno s posvojitelji);
 zeti in snahe;
 tast in tašča;
 bratje in sestre (tudi polbratje in polsestre);
 dedki in babice.
Če je bila v letu 2016 spremenjena situacija enega družinskega člana je treba izpolniti vrstico za vsako situacijo posebej.
Olajšave za družinske obveznosti se spreminjajo glede na dohodek tisti, ki nudi davčno pomoč mora izračunati višino dejansko
pripadajočih olajšava, upoštevajoč kar predvideva 12. člen enotnega besedila o dohodnini (TUIR) .
Odvisno od dohodkovnega položaja davčnega zavezanca se olajšave za vzdrževane družinske člane lahko štejejo v celoti, delno ali sploh ne
(glej v Dodatku “tabelo 3” - olajšave za vzdrževane družinske člane, “tabela 4” - navadna olajšava za vzdrževane družinske člane, “tabela 5” olajšave za vzdrževane družinske člane).
Kako izpolnite vrstico o zakoncu

V vrstico 1 vpišite podatke o zakonskem partnerju.
Stolpcu 1: označite kvadratek ‘C’.
Stolpcu 4 (davčna številka): navedite davčno številko zakonca.
Davčno številko zakonca morate navesti, tudi če ga v davčnem smislu ne vzdržujete.
Stolpcu 5 (število mesecev vzdrževanja): ta kvadratek uporabite samo, če je bil zakonec vzdrževan. Navedite številko ‘12’, če je bil zakonski partner vzdrževan celo leto 2016. V primeru poroke, smrti, pravne in dejanske ločitve, razpustitve ali razveljavitve zakonske zveze
ali prenehanja njenih civilnih učinkov v teku leta 2016 navedite število mesecev, v katerih je bil zakonski partner vzdrževan. Na primer, v
primeru poroke v juniju leta 2016 je odbitek upravičen za sedem mesecev, zato je treba navesti v polju številko "7".
Kako vpisati podatke o otrocih in drugih vzdrževanih družinskih članih

Vrstice od 2 do 5
V vrstico 2 navedite podatke o prvem otroku.
Stolpec 1: označite kvadratek ‘F1’, če je bil navedeni družinski član prvi vzdrževani otrok (in sicer tisti, katerega starost je večja med
vzdrževanci) in kvadratek ‘F’ za otroke rojene po prvem otroku (v Prilogi glej postavko "Vzdrževani družinski člani - Posebni primeri izpolnjevanja kvadratka F1”).
Stolpec 2: označite kvadratek ‘A’, če gre za drugega družinskega člana.
Stolpec 3: označite kvadratek ‘D’, če gre za otroka s posebnimi potrebami. Če označite to polje, ni potrebno, da označite še polje "F".
Poudarjamo, da se kot oseba s posebnimi potrebami šteje oseba, ki ji je ta status priznan v skladu s 3. členom zakona št. 104 z dne 5.
februarja 1992.
Stolpec 4 “davčna številka”: navedite davčno številko vsakega od otrok, razen otrok, danih v rejo pred posvojitvijo, in ostalih vzdrževanih družinskih članov.
Davčne številke otrok in drugih družinskih članov je potrebno navesti, tudi če ne koristite ustreznih odbitkov, ki so v celoti dodeljeni drugi
osebi. Poleg tega se mora davčna številka navesti tudi za vzdrževane otroke z bivališčem v tujini.
Državljani, ki niso iz držav EU, ki zahtevajo olajšave za vzdrževane družinske člane morajo imeti listine, ki dokazujejo družinski status:
a) izvirna listina, ki jo je izdal konzulat v izvirni državi, prevedena v italijanski jezik in potrjena s strani krajevno pristojnega prefekta;
b) listine, ki vsebujejo apostille za subjekte iz držav, ki so podpisale Haaško konvencijo z dne 05. oktobra 1961;
c) listina, ki je veljavno izdelana v izvorni državi v skladu s tam veljavnimi zakonskimi predpisi, prevedena v italijanski jezik in overjena
kot ustrezna izvirniku s strani italijanskega Konzulata v izvorni državi.
Stolpec 5 (št. mesecev vzdrževanja): navedite število mesecev leta, v katerih ste vzdrževali družinskega člana ('12 ', če je bil družinski
član vzdrževan celo leto 2016). Če pa je bil družinski član vzdrževan le v delu leta 2016, navedite ustrezno število mesecev. Na primer, za
otroka, rojenega v avgustu 2016, je odbitek upravičen za pet mesecev, zato je treba navesti v polju številko "5".
Stolpec 6 (otrok, mlajši od 3 let): navedite število mesecev leta, v katerih je bil vzdrževani otrok mlajši od 3 let. Na primer, za otroka, rojenega leta 2015, v polju navedite številko "12", za otroka, ki je dopolnil tri leta v mesecu maju 2016, navedite število "5".
Stolpec 7 (odstotek): navedite odstotek pripadajoče olajšave, predvsem za vsakega.
Odbitka za vzdrževane otroke ni mogoče poljubno razporejati med obema staršema. Če roditelja nista dejansko in zakonsko ločena, se
olajšava za vzdrževane otroke razdeli v višini 50% na vsakega roditelja. Vsekakor pa se lahko roditelja odločita s skupnim dogovorom,
da se celotna olajšava dodeli tistemu roditelju, katerega skupni dohodek je višji, da ne bi prišlo do tega, da roditelj z nižjimi dohodki ne bi
mogel uživati olajšavo delno ali v celoti.
V primeru zakonske in dejanske ločitve ali razveljavitve, razveze ali prenehanja veljavnosti zakonske zveze, pripada olajšava, če ni dogovora me strankama, v višini 100 odstotkov tistemu roditelju, kateremu je bil dodeljen otrok ali v primeru, da je bil otrok dodeljen obema
v višini 50 odstotkov vsakemu roditelju. Tudi v tem primeru se lahko starša v skupnem dogovoru odločita, da bo celotno olajšavo uveljavljal
tisti roditelj, ki ima višje skupne prihodke; ta možnost omogoča uveljavljanje celotne olajšave v primeru, da ima eden od roditeljev nižje
dohodke in torej davek ne bi omogočal uveljavljanje olajšave delno ali v celoti.
Če en roditelj prejema 100 odstotkov olajšava za vzdrževanega otroka, ga drugi roditelj ne more. Olajšava pripada v celoti enemu roditelju,
če je drugi roditelj v davčno breme prvemu v naslednjih primerih:
 otroci ovdovelega davčnega zavezanca, ki se ni razvezal potem, ko se je ponovno poročil;
 posvojenci, varovanci, rejenci davčnega zavezanca, če je slednji poročen in ni razvezan.
Za prvega otroka pripada pravica do olajšava, ki je predvidena za vzdrževanega zakonca, ko ni drugega roditelja, zaradi smrti ali ker ni
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3. Podatki nadomestnega plačnika
Zavezanec je dolžan navesti podatke o nadomestnem plačniku davka, ki bo opravil poravnavo. Zavezanci s prihodki iz rednega delovnega razmerja, pokojnine ali dohodki, ki so primerljivi s tistimi iz redne zaposlitve, lahko te podatke odčitajo v Enotnem potrdilu, ki jim ga izroči nadomestni
plačnik davka (zavezanec, zaposlen pri tujem podjetju, mora navesti podatke o stalnem sedežu podjetja v Italiji, ki izvaja odtegljaje).
Informacije so navedene v oddelku Enotnega potrdila, v katerem se navedejo "Podatki o delodajalcu, pokojninskem zavodu ali drugem nadomestnem plačniku davka". V polju "šifra sedeža" se navede šifra, zapisana v 11. točki Enotnega potrdila - Razdelek z osebnimi podatki,
če je to polje izpolnjeno.
Če nadomestni plačnik davka, ki izvrši obračun, ne sovpada s tistim, ki je izstavil obrazec Enotno potrdilo, zavezanec zaprosi za podatke novega
nadomestnega plačnika.
V primeru skupne prijave zavezanec navede podatke davčnega pooblaščenca prijavitelja, medtem ko se na obrazcu zakonca prijavitelja
tabela ne izpolni. Če je prijava vložena za tretjo osebo, je treba navesti podatke davčnega pooblaščenca mladoletnika ali varovanca, medtem ko se na obrazcu zastopnika ali skrbnika tabela ne izpolni.
Polje “Obr. 730 zaposleni brez nadomestnega plačnika” morajo označiti tisti davkoplačevalci, za katere veljajo naslednje okoliščine:
 v letu 2016 so prejemali dohodek iz zaposlitve, pokojnino in/ali nekatere dohodke, ki so enakovredni dohodkom iz zaposlitve;
 nimajo nadomestnega plačnika, ki bi moral opraviti izravnavo;
 predložijo obrazec 730 centru za davčno svetovanje (zaposlen CAF) ali pooblaščenemu strokovnjaku.
V tem primeru ni treba izpolniti drugih polij v tem oddelku.
Za več informacij v Delu I gl. odstavek "Kdo lahko predloži Obrazec 730".
4. Podpis prijave
Ta preglednica vsebuje:
 v okencu mora biti navedeno število izpolnjenih obrazcev. Če so se poleg osnovnega obrazca izpolnili še dodatni obrazci, sledite navodilom
v II. delu, točki "Dodatni obrazci";
 okence se označi v primeru, da nameravate pisarno Caf ali pooblaščenega strokovnjaka zadolžiti, da je obveščen o obvestilih Agencije za
prihodke v zvezi z nepravilnostmi pri končni obdelavi vložene napovedi. V primeru skupne prijave morata morebitno izbiro opraviti oba zakonca. Kdor predloži napoved v imenu in na račun drugih, lahko označi okence v kateremkoli od obeh obrazcev 730. Pisarna Caf ali pooblaščeni
strokovnjak mora zavezanca obvestiti, da želi ali ne opraviti to storitev tako, da uporabi temu namenjena okenca na obr. 730-2 in z označitvijo
okenca v zgornjem delu obračunskega obrazca o tej odločitvi obvestiti tudi Agencijo za prihodke;
 prostor, namenjen podpisu napovedi.
5. PREGLEDNICA A - Dohodki od zemljišč
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bilo priznano očetovstvo aali za posvojence, varovance in rejence s strani davčnega zavezanca, če se je slednji ponovno poročil, ali če
se je ponovno poročil in se dejansko ločil.
Predvsem v kvadratek stolpca 7 navedite:
 vzdrževanega otroka navedite:
– ‘100’ če se olajšava zahteva v celoti;
– ‘50’ če se olajšava razdeli med roditelje;
– ‘0’ če olajšavo v celoti zahteva drugi roditelj;
– črko ‘C’ v vrstico 2, če je za prvega otroka zavezanec upravičen olajšava za vzdrževanega zakonca za celo leto. Če ta olajšava ne
pripada za celotno leto se izpolni vrstica 2 za mesece pripadajoče olajšave za otroka in vrstica 3 za mesece pripadajoče olajšave za
zakonskega partnerja. Zavezanec lahko, če je bolj ugodno, uporabi olajšavo, ki je predvidena za prvega otroka;
 za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana se navede:
– ‘100’ če je obveznost v celoti;
– odstotek v primeru, da velja obveznost za več oseb. Olajšava se razdeli na enak način med subjekte, ki imajo pravico do nje.
Stolpec 8 (odtegljaj 100 % skrbništvo otrok): kvadratek označi v primeru izključnega, skupnega ali deljenega skrbništva otrok starš, ki
koristi odtegljaj za vzdrževane otroke v višini 100 odstotkov. Opomnimo, da pripada odtegljaj v primeru, ko ni sklenjenega dogovora,
staršu skrbniku. V primeru skupnega ali deljenega skrbništva se odtegljaj porazdeli, v primeru, ko ni sklenjenega dogovora, v višini po 50
odstotkov na vsakega starša. Če starš skrbnik, oziroma v primeru skupnega skrbništva eden od staršev skrbnikov ne more v celoti ali deloma koristiti odtegljaja zaradi omejitev glede dohodkov, se odtegljaj v celoti prisodi drugemu staršu.
Polje "Delež dodatnega odbitka za družine z najmanj štirimi otroki”: prizna se dodaten odbitek v višini 1.200,00 evrov v primeru najmanj štirih vzdrževanih otrok. V tem polju je potrebno označiti delež pripadajočega odbitka.
Na splošno je treba odbitek za "številčne družine" razdeliti v višini 50 odstotkov med starša, ki nista dejansko in pravno ločena, pri čemer se ni mogoče
dogovarjati za drugačno razporeditev, kot je predvideno za običajne odbitke. V primeru vzdrževanega zakonskega partnerja pripada odbitek v celoti.
V primeru zakonske in dejanske ločitve ali razveljavitve zakona, razveze ali prenehanje veljavnosti zakjona je odstotek olajšave tisti, ki
proporcionalno pripada dodelitvi sodnika.
Če samo eden od staršev izpolnjuje pogoje (npr. dva otroka z zakoncem in dva otroka z drugim zakoncem), mu dodatni odbitek pripada
v celoti, tudi če ne vzdržuje drugega zakonca (okrožnica št. 19/E iz leta 2012, odst. 4.2).
Odbitek za "velike družine" ni upravičen za vsakega otroka, pač pa je skupni znesek, ki se ne spreminja, če je število otrok večje od štirih.
Če nadaljnja olajšava za vzdrževane otroke ni večja od bruto davka zmanjšanega za vse ostale olajšave, znesek, ki je enak deležu nadaljnje olajšave, ki ni bil uveljavljen, se upošteva pri določanju davka in zato pomeni večje povračilo ali manjši dolgovani znesek.
Polje “Število vzdrževanih otrok v pred-posvojitvenem rejništvu”: navedite število otrok v pred-posvojitvenem rejništvu (vrstice od
2 do 5, za katere je označeno polje "F", "F1" ali "D"), za katere v predelu o vzdrževanih družinskih članih ni bila navedena davčna številka,
in sicer z namenom ohraniti zaupnost informacij, ki se nanašajo nanje.
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Dohodki od zemljišč se razlikujejo od dominikalnega ali kmetijskega dohodka. Lastniku zemljišča ali imetniku druge stvarne pravice pripada
dominikalni dohodek ali kmetijski dohodek v primeru, ko slednji opravlja neposredno kmetijsko dejavnost. Če kmetijsko dejavnost opravlja
druga oseba, pripada dominikalni dohodek lastniku, medtem ko pripada kmetijski dohodek tistemu, ki opravlja kmetijsko dejavnost.
To preglednico morajo uporabiti:
 lastnik ali iz naslova enfitevze, užitka ali druge stvarne pravice, zemljišča, ki se nahajajo na državnem ozemlju za katero je predviden
vpis v kataster z dodelitvijo rente. V primeru užitka ali druge stvarne pravice imetnik "gole lastnine" ne sme prijaviti zemljišča;
 najemojemalec, ki opravlja kmetijsko dejavnost na najetih zemljiščih in član v primeru združenega vodenja. V tem primeru se izpolni
samo stolpec ,ki zadeva kmetijski dohodek. Najemnik mora prijaviti kmetijski prihodek od dneva, ko stopi pogodba v veljavo;
 družbenik, udeleženec v družinskem podjetju ali lastnik kmetijskega podjetja, ki ni v obliki družinskega podjetja, ki vodi sklad. Če ti zavezanci niso lastniki zemljišča, ga niso prejeli v zakup ali užitek oziroma nimajo na njem nobene druge stvarne pravice, je potrebno izpolniti samo vrstico v zvezi s prihodkom iz kmetijske dejavnosti.
Za opredelitev kmetijske dejavnosti glej v Dodatku pod naslovom "Kmetijske dejavnosti".
V to preglednico se ne prijavijo zemljišča, ki se nahajajo v tujini in tista, ki so dana v najem za nekmetijsko rabo (npr. za kamnolom ali
rudnik), ker pomenijo različne dohodke in se zato navedejo v vrstico D4 preglednice D.
Ne prijavijo se, ker ustvarjajo dominikanski in kmetijski dohodek:
 zemljišča, ki pomenijo pritikline urbanih stavb, npr. vrtovi, dvorišča, itd.;
 zemljišča, parki in javnosti odprti vrtovi katerih ohranitev je javnega interesa priznana s strani Ministrstva za kulturno dediščino in dejavnosti,
če ni dobil nobenega dohodka iz njihove uporabe v vsem davčnem obdobju. Ta okoliščina mora biti posredovana Agenciji za Prihodke v
treh mesecih od dneva, ko je bila priznana lastnina javnega interesa.
Agroenergije - energija iz obnovljivih virov
Proizvodnja in prodaja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov v kmetijstvu in gozdarstvu do 2.400.000 kWh letno, ter fotovoltaike
do 260.000 kWh letno, pa tudi gorivo, pridobljeno iz rastlinske proizvodnje, ki izhaja pretežno iz kmetijskega zemljišča in jo opravljajo poklicni
kmetje, predstavljajo povezane dejavnosti v smislu tretjega odstavka člena 2135 civilnega zakonika in štejejo za kmetijske prihodke (čl. 22
zakonske uredbe št. 66 z dne 24/4/2014, spremenjenega z 12. členom zakonske uredbe št. 192 z dne 31.12.2014).
V opisanih primerih se mora torej prihodek navesti v preglednici A.
Če proizvodnja energije presega zgoraj navedene meje, se namesto obrazca 730 predloži poenoteni obrazec DOHODKI PF 2017, ki ga izpolnite po pripadajočih navodilih.
Zemljišča, ki niso podvržena davku Imu
V primeru zemljišč, ki niso oddana v najem, Imu nadomesti Irpef in njegove dodatke na katastrski dohodek, medtem ko so prihodki iz kmetijstva
še naprej predmet rednega davka na prihodke. Zaradi tega osebe, ki nudijo davčno svetovanje, obračunajo dohodek od zemljišč, ki niso oddana
v najem, tako, da upoštevajo samo dohodek iz kmetijstva. Zemljišče, ki ni oddano in je oproščeno davka Imu, je obdavčeno z davkom Irpef.
Za zemljišča, oddana v najem, pa sta obvezna tako Imu kot tudi Irpef. Z učinkom 13. odstavka 1. člena zakona št. 208 z dne 28. decembra 2015,
se od leta 2016 dalje oprostitev plačila davka Imu določi z uporabo kriterijev, opredeljenih v okrožnici Ministra za finance št. 9 z dne 14. junija
1993.
Okrožnici je priložen seznam občin, razdeljenih po pokrajinah, ki jim pripadajo, na katerih ozemlju so zdaj kmetijska zemljišča oproščena plačila
davka IMU. Nekatere občine v tem seznamu so bile predmet reorganizacije, ki je privedla do njihove združitve, tudi s pripojitvijo.
V primeru združitve:
dveh občin s popolno oprostitvijo plačila davka so zemljišča, ki se nahajajo v novi občini, v celoti oproščena plačila davka;
občine, kjer velja oprostitev plačila davka, in občine, kjer ta oprostitev ni predvidena , ker ni vključena na seznam, priložen okrožnici št. 9 iz leta 1993, oprostitev plačila davka velja samo za zemljišča, ki so se nahajala v občini, kjer je ta oprostitev veljala pred združitvijo;
občine, kjer velja popolna oprostitev plačila davka, z občino z delno oprostitvijo, so do oprostitve davka IMU upravičena samo
zemljišča na ozemlju občine, v kateri bi bila oproščena plačila pred združitvijo, in tista, ki so bila oproščena plačila v občini, kjer je pred
združitvijo veljala delna omejitev;
dveh občin z delno oprostitvijo plačila davka, zemljišča, ki so upravičena do oprostitve davka, so samo tista, ki so bila enako opredeljena v obeh občinah, iz katerih je nastala nova občina.
Plačila davka Imu so v letu 2016 oproščena tudi:
 kmetijska zemljišča, katerih imetniki in upravljavci so neposredni kmetovalci in kmetijski podjetniki, včlanjeni v kmetijsko pokojninsko
zavarovanje, ne glede na njihovo lego;
 kmetijska, gozdna in pašniška zemljišča z dokončno namembnostjo v skupni, neločljivi in neodtujljivi lasti , četudi se ne nahajajo v gorskem ali hribovitem svetu;
 kmetijska zemljišča in neobdelana zemljišča, ki ležijo v občinah manjših otokov, ki jih opredeljuje priloga A zakona št. 448 z dne 28. decembra 2001;
V teh primerih je potrebno izpolniti polje “IMU, ki se ne plača” (stolpec 9);
Ponovna ocena dohodka od zemljišč
Za izračun dohodka od zemljišč oseba, ki nudi davčno svetovanje, ponovno ovrednoti katastrski dohodek in dohodek iz kmetijske dejavnosti
na načine, opisane v nadaljevanju.
Katastrski dohodek se prevrednoti za 80 odstotkov, medtem ko se kmetijski dohodek prevrednoti za 70 odstotkov.
Katastrski in kmetijski dohodki se dodatno prevrednotijo za 30 odstotkov. Nadaljnje prevrednotenje se ne uporabi v primeru kmetijskega
zemljišča ali neobdelanih zemljišč, ki jih imajo lasti in vodijo neposredni obdelovalci in poklicni kmetovalci (IAP), vključeni v shemo kmetijske-
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ga socialnega zavarovanja (označeno polje v stolpcu 10).
V višini 80 in 70 odstotkov se ne izvede v primeru zemljišč, oddanih v zakup za kmetijske namene mladim podjetnikom, ki še niso dopolnili
40 let, pod pogoji, opisanimi v dodatku k poglavju "Olajšave za mlade podjetnike v kmetijstvu".

Za vsako zemljišče navedite podatke opisane v nadaljevanju.
Stolpec 1 (katastrski dohodek): navedite znesek katastrskega dohodka, kot izhaja iz katastrskih dokumentov.
Stolpec 3 (kmetijski dohodek): navedite znesek kmetijskega dohodka, ki izhaja iz katastrskih dokumentov. Prevrednotenje za 70 odstotkov opravi oseba, ki nudi davčno svetovanje.
Prevrednotenje katastrskih in kmetijskih dohodkov izvede oseba, ki nudi davčno svetovanje, in sicer na način, ki je opisan v prejšnjem
odstavku "Ponovna ocena dohodka od zemljišč".
V primeru skupnega vodenja se v stolpec 3 vnese delež kmetijskega dohodka v sorazmerju z obdobjem trajanja pogodbe ali deleža
udeležbe. Ta odstotek izhaja iz listine, ki jo podpišejo vsi člani, sicer se smatrajo deleži razdeljeni v enake deleže.
V primeru enostavnih družb ustanovljenih za skupno izvajanje kmetijske dejavnosti z dejavnostjo in dohodke zajete v mejah določenih v . 32 členu
TUIR, morajo družbenikinavesti deleže udeležbe v dobičku, kot izhaja iz javne listine ali iz overjenega zasebnega zapisa o ustanovitvi ali druge javne
listine ali notarsko overjenega zapisa z datumom, pred začetkom davčnega obdobja. Če niso določeni se šteje, da so deleži sorazmerni vložkom.
Stolpec 2 (Naziv): navedite eno od naslednjih šifer:
‘1’ lastnik zemljišča, ki ni oddano v najem;
‘2’ lastnik zemljišča, ki je oddano v zakup in katerega zakupnina je bila določena po pravnem režimu (vinkulacijski režim);
‘3’ lastnik zemljišča, ki je oddano v zakup in katerega zakupnina ni bila določena po pravnem režimu (režim prostega trga);
‘4’ oskrbnik posestva (ki ni lastnik) ali najemnik;
‘5’ družbenik v enostavnem podjetju, v zvezi s katastrskim dohodkom in/ali dohodkom iz kmetijske dejavnosti, ki je obdavčljiv za namene IRPEF in se pripiše podjetju. Katastrski dohodek je treba navesti v stolpcu 1, kmetijski dohodek pa v stolpcu 3. Ni potrebno navesti
števila dni in deleža lastništva;
‘6’ družbenik v družinskem kmetijskem podjetju, ki ni lastnik podjetja. V stolpcu 3 je potrebno navesti delež dohodka iz kmetijstva, ki ga
priznava družinsko podjetje. Udeleženec v družinskem podjetju, ki je tudi lastnik zemljišča, mora v skladu z rednimi pravili navesti
katastrski dohodek (stolpec 1), dneve in delež lastništva;
‘7’ lastnik samostojni kmetijski podjetnik v družbi, ki ni družinsko podjetje;
‘10’ družbenik v enostavnem podjetju, v zvezi s katastrskim dohodkom, ki ni obdavčljiv za namene IRPEF in se pripiše podjetju. Znesek
je potrebno navesti v stolpcu 1. Ni potrebno navesti števila dni in deleža lastništva.
Če je lastnik zemljišča ali najemnik tudi lastnik samostojnega kmetijskega podjetja, ki ni v obliki družinskega podjetja, se lahko navedeta
šifri 1 ali 7 oziroma 4 ali 7.
Stolpec 4: navedite dobo posesti zemljišča izraženo v dnevih (365 če je za celo leto). Če se uporablja več vrstic za navajanje različnih
situacij za eno zemljišče, znesek navedenih dni posameznih vrstic ne more presegati 365.
Stolpec 5: navedite odstotek posesti izražene v odstotku (100, če je v celoti).
Stolpec 6 (Najemnina v urejenem obveznem režimu): v primeru zemljišč, oddanih v zakup v okviru pravnega režima z določitvijo najemnine (urejen obvezni režim) je potrebno navesti najemnino, ki izhaja iz pogodbe, v razmerju z obdobjem, navedenim v stolpcu 4.
Stolpec 7 (Posebni primeri): navedite eno od naslednjih šifer:
‘2’ izguba zaradi naravnih dogodkov vsaj 30-odstotnega običajnega letnega pridelka, če je oškodovani lastnik Posredoval prijavo zemljiškemu uradu (bivši zemljiški tehnični urad) v roku treh mesecev od nastanka dogodka, oziroma če datuma ni mogoče točno opredeliti, vsaj
15 dni pred začetkom pobiranja letine. V tej situaciji je dominikanski in kmetijski dohodek izključen iz Irpef;
‘3’ zemljišče v skupni oskrbi;
‘4’ zemljišče, oddano v najem za kmetijske namene mladim, ki še niso dopolnili 40 let in imajo status kmeta ali kmetijskega podjetnika
ali ki bodo pridobili tovrstne kvalifikacije v dveh letih po podpisu najemne pogodbe, ki mora trajati enako obdobje ali dlje od petih let.
(glej v Dodatku poglavje "Olajšave za mlade podjetnike v kmetijstvu");
‘6’ če sta sočasno izpolnjena pogoja pod šiframa 2 in 4.
Če je v stolpcu 7 navedena ena od naslednjih šifer, oseba, ki nudi davčno svetovanje, prizna pripadajočo olajšavo in jo navede v razpredelnici, namenjeni sporočilom v obrazcu 730-3.
Stolpec 8 (Nadaljevanje): če je v letu 2016 prišlo do več različnih okoliščin za isto zemljišče (spremembe v odstotkih lastništva,
zemljišče, dano v najem, nakup ali izguba statusa neposrednega obdelovalca oziroma poklicnega kmetovalca itd.), je potrebno izpolniti
po eno vrstico za vsako vrsto okoliščin in v stolpcu 4 navesti ustrezno časovno obdobje. V teh primerih mora biti označeno polje stolpca
8, ki označuje, da gre za isto zemljišče iz predhodne vrstice.
Če je delež lastništva katastrskega dohodka drugačen od dohodka iz kmetijstva, npr. v primeru, da je le del zemljišča oddan v najem, in v nekaterih primerih, omenjenih v Dodatku pod naslovom "Enostavna podjetja in družinska podjetja v kmetijstvu", je potrebno izpolniti dve ločeni vrstici in pustiti prazno polje v stolpcu 8.
Stolpec 9 (IMU, ki se ne plača): Označite polje, če se zemljišče uvršča med tista, za katera so izpolnjeni pogoji, opisani v točki “Zemljišča,
oproščena plačila davka Imu”
V teh primerih se za katastrski dohodek od zemljišča obračunajo IRPEF in ustrezni dodatki, tudi če zemljišče ni oddano v najem.
Če so podatki o posameznem zemljišču navedeni v več vrsticah, se v tem stolpcu prekriža samo okence v prvi izmed izpolnjenih vrstic, saj se
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Katastrski in kmetijski dohodki se lahko neposredno pridobijo iz katastrskih dokumentov, če izvajana kmetijska dejavnost ustreza tisti, ki
izhaja iz katastra; če ne ustreza, je potrebno slediti navodilom v Dodatku pod naslovom "Spremembe obdelovanja zemljišč".
Dominikalni in kmetijski dohodki površin namenjenih gojenju gob, če ni ustrezne kakovosti v preglednici katastrske kvalifikacije, so določeni z uporabo tarife najvišje ocene v veljavi v pokrajini, kjer se nahaja zemljišče. Ta metoda se uporablja tudi za površine namenjene kulturam v steklenjaku.
Dejavnost gojenja gob se smatra za kmetijsko, če se upoštevajo meje v skladu s 32. členom, 2. odst., črka b) in c) Tuir.
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nanaša na celotno davčno obdobje.
Stolpec 10 (Neposredni obdelovalec oziroma poklicni kmetovalec): polje je potrebno označiti v primeru kmetijskih zemljišč ali neobdelane zemlje,
ki je v lasti in obdelavi neposrednega obdelovalca oziroma poklicnega kmetovalca (IAP), vključenega v shemo kmetijskega socialnega zavarovanja.
Če se ta pogoj nanaša samo na določeno obdobje davčnega leta, morate izpolniti dve različni vrstici (izpolnite okence "Nadaljevanje" in označite okence
"Neposredni kmetovalec ali poklicni kmetovalec" samo v vrstici, ki se nanaša na obdobje, v katerem je nastal takšen pogoj. Če so se v davčnem letu
pojavile različne okoliščine na istem zemljišču (sprememba lastniških deležev, oddaja zemljišča v najem itd.), morate to okence označiti v vseh vrsticah,
za katere obstaja pogoj za olajšavo.
6. PREGLEDNICA B - Dohodki od stavb in drugi podatki
To preglednico morajo uporabljati:
 lastniki stavb, ki se nahajajo v Italiji, ki so in morajo biti vpisani v kataster za zgradbe, ki so vir katastrskega dohodka;
 imetniki užitka ali druge stvarne pravice na stavbah, ki se nahajajo na ozemlju države Italije, ki so in morajo biti vpisani v kataster zgradb z dodelitvijo katastrskega dohodka. V primeru užitka druge stvarne pravice (uporaba ali bivanje) imetnik gole lastnine ne sme prijaviti zgradbo. Pravica
do bivanja (ki velja tudi za pritikline hiše, ki je urejena kot glavno bivališče) pripada, npr. preživelemu zakoncu (540. člen civilnega zakonika);
 imetniki nepremičnin, ki se glede na veljavne zakone ne štejejo za ruralne;
 družbeniki enostavnih družb in sorodnih družb, ki ustvarjajo dohodek od zgradb.
Ne omogočajo dohodkov od zgradb in se torej ne prijavijo:
 ruralne zgradbe uporabljene kot bivališče, ki pripada imetniku ali najemniku zemljišč in so dejansko prirejene za kmetijsko rabo. V tem
primeru je dohodek že zajet v katastrski dohodek. Pogoje za priznavanje ruralnosti nepremičnine, veljavni od 01. decembra 2007 vsebuje 9. člen zakonskega dekreta št. 557/93 spremenjenega s členom 42-bis zakonskega dekreta št. 159/2007 in člena 1, 275. odst.,
zakona št. 244/2007. Nepremičninske enote, ki na podlagi veljavne zakonodaje izpolnjujejo pogoje, da se štejejo za ruralne morajo biti
prijavljene z uporabo, če ni dokončnih domnevnih dohodkov. Šteje se, da dajejo dohodke od stavb tiste nepremičninske enote, ki spadajo v kategorije A/1 in A/8 in tiste, ki se štejejo za luksuzne;
 zgradbe, ki služijo za opravljanje kmetijske dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene zaščiti rastlin, shranjevanju kmetijskih proizvodov, shranjevanju strojev, orodja in zaloge, potrebnih za pridelovanje;
 ruralne zgradbe namenjene kmečkemu turizmu;
 nepremičninske enote za katere so bile izdane licence, koncesije ali dovoljenja za obnovo, saniranje ali gradbeno obnovo samo za obdobje
veljavnosti odločbe v katerem se nepremičninska enota ne sme uporabljati;
 nepremičnine, ki so v celoti namenjene sedežem odprtim javnosti, muzeji, knjižnice, arhivi, kinoteke, zbirke časopisov in revij, če imetnik
ne dobi nobenega dohodka iz uporabe nepremičnine. Zavezanec v tem primeru mora predložiti obvestilo uradu Agencije za Prihodke
v treh mesecih od začetka;
 nepremičninske enote namenjene izključno veroizpovedi ter samostanom, če niso v najemu in njihove pritikline .
Poleg tega se ne prijavijo, ker so zajeti v dominikanski in kmetijski dohodek od zemljišč na katerih se nahajajo, dohodki od objektov na
ruralnih območjih, ki se ne uporabljajo za prebivanje od 07. maja 2004, ki se obnovijo upoštevajoč veljavne gradbene predpise s strani
kmetijskega podjetnika-lastnika. Ta ureditev je veljavna samo za obdobje prve najemne pogodbe, ki mora imeti ustrezno trajanje od pet
do devet let (12. člen zakonskega dekreta št. 99 z dne 29. marca 2004 v veljavi od 07. maja 2004).
Glavno prebivališče
Za leto 2016 se na splošno ne zaračuna Imu za glavno prebivališče in ustrezne pritikline (kategorizirane v katastrskih kategorijah C/2,
C/6, C/7, največ ena pritiklina za vsako od katarstrskih kategorij), zato z njimi povezani prihodki prispevajo k oblikovanju celotnega dohodka za obdavčitev Irpef.
Vendar pa je predviden odbitek od skupnega dohodka v znesku do višine katastrskega dohodka same nepremičnine in njenih pritiklin.
Sicer ni treba plačati dohodnine za fizične osebe in dodatnih davkov za glavna prebivališča in pritikline, za katere je treba plačati Imu za
leto 2016 (na primer prebivališča uvrščena v katastrske razrede A/1, A/8 in A/9 - "luksuzna prebivališča").
Ker dohodek od glavnega prebivališča ne prispeva k skupnim prihodkom, v teh primerih ustrezni odbitek ni upravičen. V stolpcu 12 "Posebni primeri IMU" se navede šifra 2.
Nepremičnine, ki niso oddane v zakup
Na splošno Imu nadomešča Irpef in njegove pokrajinske in občinske dodatke, obračunane za prihodke stavb, ki niso oddane v zakup,
vključno s tistimi, ki so oddani v brezplačno uporabo (šifre ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’ v stolpcu 2 vrstic od B1 do B8), ki se vsekakor navedejo v preglednici B. Davčni svetovalec bo preračunal prihodek od stavb izključno z upoštevanjem nepremičnin, oddanih v najem (šifre 3’, ‘4’, ‘8’,
‘11’, ‘12’, ‘14’ in ‘16’ v stolpcu 2 vrstic od B1 do B8).
Predvidene so naslednje izjeme:
 za nekatere kategorije nepremičnin je lahko predvidena celotna oprostitev davka IMU. V tem primeru se v stolpcu 12 "Posebni primeri
Imu" navede šifra 1. Od leta 2016 dalje se za nepremičninsko enoto, odstopljeno v uporabo sorodnikom v prvem dednem redu, ki jo uporabljajo kot glavno bivališče, ne sme več navesti ta šifra, saj je predvideno 50 odstotno znižanje davka IMU namesto celotne oprostitve
(10. odstavek 1. člena zakona št. 208 z dne 28. decembra 2015);
 če se nepremičnine za stanovanjske namene (katastrske kategorije od A1 do A11, z izjemo A10), ki niso v zakupu in za katere velja
obdavčitev Imu, nahajajo v isti občini, v kateri je nepremičnina, ki se uporablja kot primarno prebivališče (tudi v primeru kmetijske stavbe),
pripadajoči prihodek prispeva k oblikovanju davčne osnove za Irpef in ustrezajočih dodatnih davkov v obsegu 50 odstotkov. V tem primeru
se v stolpcu 12 "Posebni primeri Imu" navede šifra 3. Opozarjamo, da šteje za glavno bivališče tisto, v katerem lastnik (ali nosilec druge
stvarne pravice) ali njegovi družinski člani pretežno prebivajo (šifra 1 v stolpcu 2).
Zakupi za stanovanjske najeme - Stanovanjski kupon
Za stanovanja, oddana v najem, je možno izbrati davčni sistem, imenovan "stanovanjski kupon" na najemnine (3. člen zakonskega odlo-
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Več informacij in podrobnosti o stanovanjskem kuponu lahko najdete na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it, v Sklepu direktorja Agencije za prihodke z dne 7. aprila 2011 in v okrožnicah Agencije za prihodke št. 26/E z dne 1. junija 2011, št. 20/E z dne 4.
junija 2012 in št. 47/E z dne 20. decembra 2012.
POSEBNI PRIMERI
Dohodki iz večstanovanjskega lastništva
Prostori vratarnice, stanovanja hišnika in drugi, ki so last večstanovanjskega objekta s samostojnim katastrskim dohodkom morajo prijaviti
samo, če delež, ki pripada vsaki nepremičninski enoti presega 25,82 eur. Ta izjema ne velja za nepremičnine v najemu in za trgovine.
Družbeniki gradbenih zadrug
Družbeniki gradbenih zadrug, ne nedeljivo lastništvo, ki dodeljujejo bivališča, tudi če še niso imetniki posameznega posojila, morajo prijaviti dohodek od stanovanja dodeljenega z zapisnikom o dodelitvi s strani zadruge. Enaka obveznost velja za tistega, kateremu je bilo
dodeljeno eno od odkupljenih stanovanjskih enot za katere je predvidena pogodba o bodoči prodaji s strani ustanov kot IACP (Samostojna Ustanova za Socialna Stanovanja), bivši INCIS (Nacionalna Ustanova Stanovanj za Državne Uradnike), itd.
Dohodki od zemljišč in stavb v tujini
Dohodki, ki izhajajo iz ravni streh in urbanih središč in stavbe, ki se nahajajo v tujini, morajo biti prijavljene v preglednici D;
Nepremičnine dane na podlagi posodbene pogodbe
Nepremičnine oddane na podlagi posodbene pogodbe ne prijavi komodatar(npr.družinski član, ki brezplačno uporablja nepremičnino),
ampak lastnik.
KAKO SE IZPOLNI PREGLEDNICA B

Razpredelnica je sestavljena iz dveh oddelkov: prvi (B1-B7) se uporablja za navedbo dohodkov od stavb; drugi (B11-B13) se uporablja
za navedbo podatkov, ki se nanašajo na zakupne pogodbe.
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ka št. 23 z dne 14. marca 2011), ki določa uporabo davka, ki poleg IRPEF in njegovih deželnih in občinskih dodatkov tudi z upravnimi
davki in upravnimi taksami v zvezi z zakupno pogodbo. Opcija stanovanjskega kupona se lahko izkoristi tudi za stanovanjske
nepremičnine, ki jih oddajajo gradbene zadruge ali neprofitne ustanove, če jih najamejo univerzitetni študentje in se ponudijo na razpolago
občinam z odpovedjo popravkom najemnine.
Možnost za uporabo stanovanjskega kupona pomeni, da se pristojbine, obdavčene z nadomestnim davkom, izključijo iz celote prihodkov,
zato posledično nimajo pomena za progresivnost stopenj davka Irpef.
Opcija izbire tega sistema je na voljo izključno najemodajalcu, ki je nosilec lastniške pravice ali druge stvarne pravice užitka na
nepremičnini, za pogodbe o najemu, ki imajo za predmet nepremičnine za stanovanjsko uporabo in ustrezne prizidke oz. dodatke, ki
so oddani v najem za stanovanjske namene.
Najemodajalec mora za možnost koriščenja ugodnosti stanovanjskega kupona predhodno obvestiti najemnika s priporočeno pošto glede
izbire alternativne davčne ureditve in posledično odpovedi, za ustrezno obdobje trajanja možnosti, da uresniči svojo možnost zahteve popravkov najemnine iz kakršnega koli razloga.
Davčna osnova stanovanjskega kupona je sestavljena iz letnega zneska najemnine, ki ga določita stranki, pri katerem se uporabi stopnja 21% za pogodbe, ki jih ureja civilni zakonik, ali za pogodbe s prosto najemnino.
Od leta 2014 dalje je predvidena je tudi stopnja z olajšavo v višini 10 %, za pogodbe o najemu z dogovorjeno najemnino (oziroma skupaj
določeno) na podlagi ustreznih dogovorov med organizacijami, ki so lastnice zgrajenih nepremičnin, in prebivalci (3. odstavek 2. člena,
2. odstavek 5. člena in 8. člen zakona št. 431 iz leta 1998), ki se nanašajo na stanovanja v občinah, kjer je pomanjkanje stanovanj, kot
je navedeno v črkah a) in b), 1. odstavka, 1. člena zakonskega odloka št. 551 z dne 30. decembra 1988 (Bari, Bologna, Catania, Firence,
Genova, Milan, Neapelj, Palermo, Rim, Torino in Benetke, kakor tudi občine, ki mejijo nanje in druge občine, ki so glavna mesta pokrajin)
in v drugih občinah z visoko poselitveno gostoto, kot so navedene v CIPE z ustreznimi sklepi (šifra 8 ali 12 v stolpcu “Uporaba” oddelka
I v preglednici B).
Olajšana davčna stopnja se uporabi tudi za zakupne pogodbe z dogovorjeno najemnino, sklenjene v občinah, v katerih se je v obdobju
petih let pred datumom nastopa veljavo zakona o pretvorbi uredbe (28. maj 2014) razglasilo izredno stanje zaradi katastrofalnih dogodkov, ki jih opredeljuje črka c) v prvem odstavku 2. člena zakona št. 225 z dne 24. februarja 1992. V tem primeru se v razdelku II preglednice
B označi kvadratek v stolpcu 9 "Izredno stanje".
Izbira sistema stanovanjskega kupona ureditev se izrazi pri registraciji pogodbe in velja za ves čas pogodbe, s pridržkom možnosti
preklica. Če se pogodba ob izteku podaljša, je potrebno za nadaljevanje režima stanovanjskega kupona o tem obvestiti Agencijo za prihodke.
Izbira se izrazi v davčni napovedi samo za zakupne pogodbe, za katere ne velja zahteva za registracijo (pogodbe, ki ne trajajo skupno
več kot trideset dni na leto), razen če davčni zavezanec ne poskrbi za prostovoljno registracijo ali v primeru uporabe pogodbe pred predložitvijo davčne napovedi. V tem primeru mora biti izbira izvedena ob registraciji pogodbe.
V obeh primerih (izbira opcije ob prijavi pogodbe in v davčni napovedi) je potrebno v oddelku I preglednice B navesti podatke o
nepremičnini, oddani v najem, označiti pa je tudi treba kvadratek v stolpcu 11 "Stanovanjski kupon”, medtem ko je potrebno v oddelku
II preglednice B navesti podatke o prijavi najemne pogodbe (v primeru pogodb, ki niso daljše od 30 dni in niso prijavljene, je potrebno
označiti kvadratek “Pogodbe, ki niso daljše od 30 dni").
Opozoriti je treba, da so prihodki od zemljišč, podvrženi sistemu stanovanjskega kupona, prišteti celotnim prihodkom samo za določitev
stanja vzdrževanega družinskega člana, za izračun odbitkov za vzdrževane družinske člane, za odbitke v zvezo z dohodkom iz zaposlitve, za pokojnine in druge dohodke, olajšave za zakupnine in za določitev pripadajočega zneska ali mere olajšav v zvezi z dohodkom (npr.
vrednost ISEE in koristi za gospodinjstvo).
Če v davčni napovedi znesek zakupnine za nepremičnine za stanovanjsko uporabo ni naveden ali je naveden v manjšem znesku od dejanskega, se podvojijo uporabljene upravne kazni, predpisane v 1. in 2. odstavku 1. člena zakonskega odloka št. 471 z dne 18. decembra 1997.
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I. RAZDELEK – Prihodek od stavb

Za vsako nepremičnino se izpolni po ena vrstica preglednice B (od B1 do B7). Če se je v teku leta 2016 spremenila uporaba nepremičnine
(primarno prebivališče, ki je na voljo, oddano v zakup po običajni obdavčitvi, oddano v zakup s stanovanjskim kuponom itd.) ali odstotek
lastništva, ali če je le-ta zaradi nesreče uničena ali razglašena neustrezna za uporabo, se izpolni več vrstic, po eno za vsako stanje, pri
čemer se označi polje “Nadaljevanje” stolpca 8.
V tem oddelku je potrebno navesti:
 podatke o zakupu nepremičnin, tako v primeru, če davčni zavezanec namerava podvreči dohodek običajni obdavčitvi, kot tudi v primeru
izbire sistema stanovanjskega kupona;
 podatki o nepremičninah, ki niso oddane v zakup (npr. primarno prebivališče, nepremičnine na voljo ali oddane v brezplačno uporabo).
Z nanašanjem na isto nepremičnino, se izpolni več vrstic.
Vrstice od B1 do B7
Za vsako nepremičnino navedite podatke opisane v nadaljevanju.
V stolpcu 1 (Katastrski dohodek): navedite katastrski dobiček. Prevrednotenje za 5 odstotkov dobička opravi oseba, ki nudi davčno
svetovanje. Za stavbe, ki niso popisane ali pri katerih dobiček ni več ustrezen, se navede domnevni katastrski dobiček; če so bili posodobljeni prihodki stavb, se navede nov podatek.
V primeru nepremičnine zgodovinske ali umetniške vrednosti mora biti katastrski dobiček naveden v obsegu, zmanjšanem za 50 odstotkov.
Družbeniki enostavnih družb in enakovrednih družb (v skladu s 5. členom TUIR), ki ustvarjajo dohodek od stavb, morajo v tem stolpcu
navesti dohodek, ki se pripiše družbi, in ne na katastrski dohodek, poleg tega morajo navesti v stolpcu 2 "Uporaba" šifro 16 ali 17.
V stolpec 2 (Uporaba): navedite eno izmed spodaj naštetih šifer, ki označujejo uporabo nepremičnine.
‘1’ nepremičnina se uporablja kot glavno prebivališče. Šteje se za glavno prebivališče tista nepremičnina, kjer ima davčni zavezanec ali njegovi družinski člani (zakonec, sorodniki v okviru tretjega kolena in pridobljeni sorodniki do drugega kolena) svoje običajno prebivališče.
Za primarno prebivališče velja odbitek od skupnih prihodkov do višine katastrskega dohodka hiše in njenih pritiklin, izračun ob upoštevanju deleža lastništva in obdobja v letu, ko je bila hiša uporabljana kot glavno prebivališče. Odbitek je upravičen tudi v primeru,
če je nepremičnina glavno prebivališče samo za družinske člane davčnega zavezanca, ki prebivajo tam.
Odbitek izračuna oseba, ki nudi davčno svetovanje. Naj spomnimo, da je odbitek za glavno prebivališče upravičen samo za eno stanovanjsko enoto. Če ima torej davčni zavezanec v lasti dve nepremičnini, pri čemer se ena uporablja kot njegovo glavno prebivališče,
drugo pa uporablja njegov družinski član, velja odbitek samo za dohodke tiste nepremičnine, ki jo davčni zavezanec uporablja kot
glavno prebivališče. Odbitek za glavno prebivališče pripada tudi v primeru, ko se prebivališče spremeni zaradi stalnega bivanja v ustanovah za hospitalizacijo ali zdravljenje, pod pogojem, da se hiša ne odda v najem.
Če se nepremičnina delno uporablja kot glavno prebivališče, deloma pa je oddana v zakup, se v tem stolpcu navede šifra 11 ali 12.
Šifra ‘1’ se lahko navede pri glavnem prebivališču tudi v naslednjih primerih:
 če je nepremičnina glavno prebivališče samo za družinske člane davčnega zavezanca, ki prebivajo tam;
 če je glavno prebivališče preseljeno zaradi stalne oskrbe v domove za ostarele ali zdravstvene institucije, pod pogojem, da se
nepremičnina ne odda v zakup.
Če ima davčni zavezanec dve nepremičnini, od katerih je ena njegovo glavno prebivališče, drugo pa uporablja eden njegovih družinskih članov, se šifra 1 navede samo za nepremičnino, ki jo davčni zavezanec uporablja kot glavno prebivališče.
Za glavna prebivališča in pritikline, za katere je treba plačati Imu (kot na primer prebivališča uvrščena v katastrske razrede A/1, A/8
in A/9) ni potrebno plačati davka Irpef in dodatnih davkov. V tem primeru se v stolpcu 12 "Posebni primeri IMU" navede šifra 2. Ker
dohodki od glavnega prebivališča ne prispevajo k skupnim dohodkom, ne pripada ustrezen odbitek.
‘2’ nepremičnina v stanovanjski uporabi, ki je na voljo ali dana v brezplačno uporabo (posojo) osebam, ki niso lastni družinski člani (glej navodila pri
šifri '10'). Gre na primer za nepremičnino v lasti poleg nepremičnine, ki se uporablja kot glavno prebivališče lastnika ali njegove družine;
‘3’ nepremičnina je oddana v zakup po tržni ceni oziroma po sistemu “nasprotnih sporazumov”, ali je oddana v zakup po “dogovorjeni”
ceni, ob pomanjkanju pogojev, opisanih v navodilih za šifro ‘8’. V primeru izbire sistema stanovanjskega kupona se označi polje v
stolpcu 11 "stanovanjski kupon", izpolniti pa je potrebno tudi II. oddelek razpredelnice B. Kdor zagotavlja davčno pomoč, bo pri
obdavčljivem dohodku izračunal nadomestni davek v višini 21 %;
‘4’ nepremičnine najete z zakonskem režimu za določanje najemnine (nadzorovana najemnina). V primeru izbire opcije za sistem stanovanjskega kupona je treba označiti kvadratek v 11. stolpcu "Stanovanjski kupon", izpolnit pa je potrebno oddelek II preglednice B.
Kdor zagotavlja davčno pomoč, bo pri obdavčljivem dohodku izračunal nadomestni davek v višini 21 %;
‘5’ pritiklina glavnega bivališča (garaža, klet, itd.) vpisana v kataster s samostojnim dohodkom. Pritikline so nepremičninske enote klasificirane ali ki se lahko klasificirajo v kategorije, ki so drugačne od uporabe za bivanje namenjene in dejansko uporabljene na trajen
način za glavno bivališče (tudi če ne pripadajo isti zgradbi). Če pritiklina podvržena plačilu enotnega občinskega davka, morate v stolpcu 12 "Posebni primeri IMU-ja" vpisati oznako 2;
‘8’  nepremičnina, ki se nahaja v eni od občin z gosto stopnjo poseljenosti je oddana v najem po "dogovorjeni" najemnini (3. odst.
2. člena, 2. odst. 5. člena in 8. člen zakona št. 431 iz leta 1998) na podlagi sporazumov, sklenjenih lokalno med najpomembnejšimi
organizacijami lastnikov in organizacijami najemnikov na državni ravni. V primeru izbire režima redne obdavčitve predstavlja
označitev te šifre zmanjšanje za 30 odstotkov obdavčljivega deleža dohodka; v primeru izbire režima s stanovanjskim kuponom
se prekriža kvadratek v stolpcu 11 "Stanovanjski kupon" in davčni svetovalec bo izračunal nadomestni davek na davčni osnovi (ki
se ne zmanjša za 30 odstotkov) po znižani stopnji v višini 10 odstotkov. V obeh primerih se izpolni razdelek II preglednice B;
 nepremičnina, oddana v najem z "dogovorjeno" najemnino z izbiro režima s stanovanjskim kuponom, ki se nahaja v eni izmed občin, Olajšana davčna stopnja se uporabi tudi za zakupne pogodbe z dogovorjeno najemnino, sklenjene v občinah, v katerih
se je v obdobju petih let pred datumom nastopa v veljavo (28. maja 2014) zakona o pretvorbi uredbe razglasilo izredno stanje zaradi katastrofalnih dogodkov; V tem primeru se prekriža kvadratek v stolpcu 11 "Stanovanjski kupon" in davčni svetovalec bo
izračunal nadomestni davek na davčni osnovi po znižani stopnji v višini 10 odstotkov. Poleg tega se mora izpolniti razdelek II pre-
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Če je stavba oddana v zakup le za del leta, se letni znesek zakupnine navede v sorazmerju z dnevi (stolpec 3) trajanja
zakupa.
V primeru solastništva se znesek zakupnine navede v celoti, ne glede na delež lastništva.
Višina najemnine, ki jo je potrebno navesti v tem stolpcu, se določi z izračunom morebitnega avtomatskega prevrednotenja na podlagi
indeksa Istat in dodatnega upravičenega plačila v primeru pod-najema. Vsoto je treba znižati za stroške gradnje, elektrike, vode, plina,
plačilo vratarja, dvigal, ogrevanja in podobno, če so vključeni v najemnino.
Če je nepremičnina v solastništvu, dana v najem s strani enega od solasntikov za svoj lastni delež (nepremičnino imajo v lasti trije sola-
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glednice B; ne pozabite označiti kvadratka "Izredno stanje".
‘9’ nepremičnina ne spada v noben primer določen s šiframi od 1 do 17. Šifra '9' se na primer uporabi v takem primeru:
 nepremičninske enote, ki nimajo povezave na električno, vodovodno, plinsko omrežje in dejansko niso v uporabi, pod pogojem,
da take okoliščine izhajajo iz ustrezne nadomestne izjave, ki se na zahtevo uradov da na vpogled ali predloži;
 pritiklina nepremičnine, ki je na voljo;
 nepremičnina na voljo v Italiji zavezancem, ki začasno živijo v tujini ali če se nepremičnina že uporablja kot glavno bivališče (ali
pritiklina glavnega bivališča) kljub začasni preselitvi v drugo občino;
 če je nepremičnina v solastništvu (prostori za vratarnico, stanovanje hišnika, skupna garaža), in je prijavljena s strani posameznega solastnika v primeru, da je pripadajoči delež večji od 25,82 eur;
‘10’ prebivališče ali pritiklina, dana v brezplačno uporabo družinskemu članu, pod pogojem, da tam običajno živi, kar izhaja iz prijave v
matični register, oziroma enota v solastništvu, uporabljana kot glavno prebivališče s strani enega ali več solastnikov, ki niso davčni
zavezanec, ki oddaja to napoved;
‘11’ nepremičnina se uporablja deloma kot glavno prebivališče in deloma je oddana v zakup po tržni ceni oziroma po sistemu “nasprotnih sporazumov”. V primeru izbire sistema stanovanjskega kupona se označi polje v stolpcu 11 "stanovanjski kupon", izpolniti pa je potrebno tudi
II. oddelek razpredelnice B. Oseba, ki nudi davčno svetovanje, bo na obdavčljivi dohodek obračunala nadomestni davek v višini 21 %;
‘12’ če
 nepremičnina, ki se deloma uporablja kot glavno bivališče, deloma pa je oddana v najem po "dogovorjeni" najemnini, nahaja v eni
od občin z visoko gostoto poseljenosti. V tem primeru, če se je za dohodke od najemnine izbral režim redne obdavčitve, označitev
te šifre pomeni zmanjšanje obdavčljivega dohodka za 30 odstotkov.V primeru izbire režima s stanovanjskim kuponom se prekriža tudi
kvadratek v stolpcu 11 "Stanovanjski kupon" in davčni svetovalec bo izračunal obdavčljivi dohodek (ki se ne zmanjša za 30%) za nadomestni davek po znižani davčni stopnji v višini 10 odstotkov.
V obeh primerih se izpolni razdelek II preglednice B.
 nepremičnina se deloma uporablja kot glavno bivališče, deloma pa je oddana v najem po "dogovorjeni najemnini" z opcijo režima
s stanovanjskim kuponom in se nahaja v eni izmed v eni izmed občin, v kateri se je razglasilo izredno stanje (glej navodila pri šifri
‘8’).
V tem primeru se mora označitve kvadratka v stolpcu 11 "Stanovanjski kupon" izpolniti tudi razdelek II preglednice B; ne pozabite
označiti kvadratka "Izredno stanje".
Kdor nudi davčno svetovanje, bo izračunal nadomestni davek na obdavčljivi dohodek po znižani stopnji v višini 10 odstotkov.
‘14’ če se nepremičnina nahaja v pokrajini Abruci in je dana v najem subjektom rezidentom ali s stalnim bivališčem na ozemlju, ki ga je
prizadel potres z dne 06. aprila 2009, katerih glavna bivališča so bila uničena ali neuporabna v skladu s 5. členom ministrskega odloka št. 3813 z dne 29. septembra 2009. Izpolniti je potrebno II. oddelek razpredelnice B.
V primeru uporabe običajne obdavčitve oseba, ki nudi davčno svetovanje, obračuna odbitek v višini 30 odstotkov dohodka.
V primeru izbire sistema stanovanjskega kupona se označi polje v stolpcu 11 "stanovanjski kupon". Kdor nudi davčno pomoč, bo pri
obdavčljivem dohodku obračunal nadomestni davek z znižano stopnjo 21 odstotkov.
‘15’ nepremičnina v pokrajini Abruzzo, oddana v užitek osebam s stalnim prebivališčem ali običajnim domovanjem na področjih, ki jih je prizadel
potres dne 6. aprila 2009, katerih glavna prebivališča so bila uničena ali razglašena za neuporabna, skladno s 5. členom ministrskega odloka št. 3813 z dne 29. septembra 2009;
‘16’ dohodek od stavb, ki se pripiše enostavnemu podjetju, obdavčljiv za namene IRPEF (stavbe v zakupu ali oproščene plačila IMU).
Dohodek je potrebno navesti v stolpcu 1 brez navedbe števila dni in deleža lastništva.
‘17’ dohodek od stavb, ki se pripiše enostavnemu podjetju, ki ni obdavčljiv za namene IRPEF (stavbe, ki niso v zakupu in niso oproščene
plačila IMU). Dohodek je potrebno navesti v stolpcu 1 brez navedbe števila dni in deleža lastništva.
V stolpec 3 (Čas posesti): navedite, koliko dni je bila nepremičnina v posesti (365 za celo leto). Če se uporablja več vrstic za navajanje
različnih situacij za posamezno zgradbo, število dni v posameznih vrsticah, ne more biti prresegati 365. Prihodek novogradnje se prijavi
od dneva, ko je stavba postala ustrezna za namen njene rabe in jo uporablja posestnik.
V stolpec 4 (Odstotek posesti): navedite odstotek posesti izražene v odstotku (100, če je v celoti).
V stolpec 5 (Najemnina): se izpolni delno ali v celoti, če je bila nepremičnina dana v najem.
Navedite eno od naslednjih šifer, ki ustrezajo odstotku zneska, ki je naveden v stolpcu 6 "Znesek zakupnine":
‘1’ 95% zneska zakupnine v primeru uporabe običajne obdavčitve;
‘2’ 75% v primeru uporabe običajne obdavčitve, če je stavba v središču mesta Benetke oziroma na otokih Giudecca, Murano in Burano;
‘3’ 100% zneska zakupnine v primeru izbire režima stanovanjskega kupona;
‘4’ 65% zneska zakupnine v primeru uporabe običajne obdavčitve, če je nepremičnini priznana zgodovinska ali umetniška vrednost
skladno z zakonskim odlokom št. 42 z dne 22. januarja 2004.
Stolpec 6 (Najemnina): se izpolni, če je celotna stavba ali njen del oddana v najem.
Navedite 95 % letnega zneska zakupnine, ki izhaja iz pogodbe o zakupu, če je v stolpcu 5 (Šifra zakupnine) navedena šifra 1, oziroma
75 % zneska, če je v stolpcu 5 navedena šifra 2, oziroma 100 % zneska, če je v stolpcu 5 navedena šifra 3, in 65 % zneska, če je v stolpcu
5 navedena šifra 4.
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stniki , ki jo imajo v najemu dva druga in tretji) mora zavezanec navesti samo lastni letni delež najema in v stolpec 7 "posebni primeri"
mora navesti številko "5".
Neprejete najemnine za najemne pogodbe ne smejo biti prijavljene, če se je sodni postopek potrditve deložacije zaradi neplačevanja najemnika zaključil v roku predložitve napovedi. V tem primeru se na katastrski dobiček vseeno obračuna davek.
Če se najemnina poleg prebivališča nanaša tudi na pritikline (garaža, klet itd.), ki so vpisane v zemljiško knjigo z neodvisnim dohodkom,
je potrebno v tem stolpcu za vsako nepremičninsko enoto (hiša in pritikline) navesti ustrezen delež najemnine; slednjega je treba določiti
z razdelitvijo najemnine v sorazmerju s katastrskim dohodkom za vsako nepremičninsko enoto. Za doseganje sorazmernega deleža najemnine se uporabi naslednja formula:
Delež sorazmeren najemnini = celotna najemnina x posamezen prihodek
skupaj prihodki
Primer

Katastrski dohodek iz naslova stanovanjske hiše revaloriziran za 5%: 450
Katastrski dohodek pritikline revaloriziran za 5%:
50
Skupna najemnina:
10.000
Delež najemnine iz naslova stanovanjske hiše:

10.000 x 450 = 9.000
(450 + 50)

Delež najemnine iz naslova pritikline:

10.000 x 50 = 1.000
(450 + 50)

Stolpec 7 (Posebni primeri), navedite eno od naslednjih šifer, ki se nanašajo na posebne primere:
‘1’ če je nepremičnina uničena ali neuporabna zaradi potresov ali drugih nesreč in je bila izključena iz obdavčitve skladno s potrdilom
občine, ki potrjuje uničenje ali neuporabnost (glej v Prilogi poglavje "Nepremičnine, neprimerne za bivanje"). V tem primeru se navede
šifra “9” v stolpcu 2 “Uporaba”;
‘3’ če se nepremičnina ne uporablja zaradi drugih vzrokov in je bila podana zahteva za pregled dohodkov (v Dodatku gl. poglavje “Neaktivne nepremičnine”). V tem primeru se navede šifra “9” v stolpcu 2 “Uporaba”;
‘4’ če je nepremičnina dana v zakup in obroki zakupnine še niso bili prejeti (v celoti ali deloma), kot je to predvideno s pogodbo, postopek
potrjevanja procesa deložacije pa je bil zaključen do roka za oddajo davčne napovedi za odmero davka. V tem primeru je potrebno,
če je bila zakupnina prejeta samo za del leta, izpolniti eno samo vrstico, in sicer tako, da se v stolpcu 6 navede dejanski znesek
plačane zakupnine, v stolpcu 7 pa se vpiše šifra 4. Prosimo, upoštevajte, da kljub dejstvu, da še niste prejeli nobenih zakupnin, je katastrski dobiček še vedno predmet obdavčitve;
‘5’ če je nepremičnina v solastništvu in je dana v najem samo s strani enega ali več solastnikov za lastni delež (npr. nepremičnina, ki jo
imajo v lasti trije solastniki in v najemu drugih dveh tretjemu). V tem primeru se v stolpcu 6 navede samo delež letne najemnine, ki
pripada davčnemu zavezancu;
Stolpec 8 (Nadaljevanje): označite kvadratek in navedete, da gre za isto zgradbo iz predhodne vrstice.
Stolpec 9 (Šifra občine): navedite katastrsko številko občine, kjer je nepremičninska enota; najdete jo v seznamu "Katastrske številke
občin" na koncu Dodatka. Če so podatki o stavbi prikazani v več vrsticah, mora biti katastrska številka navedena le v prvi vrstici razpredelnice B, v kateri je bila nepremičnina navedena.
Stolpec 11 (Stanovanjski kupon): označite polje v primeru izbire za uporabo sistema stanovanjskega kupona za zakupe. Polje lahko
označite samo v primeru izpolnjevanja pogojev, opisanih v odstavku "Zakupi za stanovanjske namene - Stanovanjski kupon". Polje se
lahko izpolni le, če je bila v stolpcu 2 "Uporaba" navedena ena od naslednjih šifer: '3' (zakup po tržnih cenah), '4' (neprofitna najemnina),
'8' (zakup po dogovorjeni subvencionirani ceni), '11' (delni zakup glavnega prebivališča po tržni ceni), '12' (delni zakup glavnega
prebivališča po dogovorjeni subvencionirani ceni) in '14' (subvencioniran zakup nepremičnine v pokrajini Abruzzo).
Oseba, ki nudi davčno svetovanje, obračuna nadomestni davek na obdavčljivi dohodek po stopnji 21 % ali 10 %. Če ste označili to polje,
izpolnite II. oddelek razpredelnice B "Podatki v zvezi s pogodbami o zakupu".
Stolpec 12 (Posebni primeri IMU): navedite eno izmed naslednjih šifer v primeru ustrezajočih posebnih primerov v zvezi z obračunom IMU:
‘1’ stavba, ki ni glavno bivališče ali katera od pripadajočih pritiklin, v celoti oproščena plačila Imu ali za katero se ne plača Imu za leto
2015, je pa podvržena plačilu davka na prihodke. V tem primeru se za dohodek od stavbe obračunajo Irpef in ustrezni dodatni davku,
četudi stavba ni oddana v najem;
‘2’ glavno bivališče in pritikline, za katero je treba plačati Imu za leto 2016, kot v primeru glavnega bivališča, ki se uvršča v eno od katastrskih
kategorij A/1, A/8 in A/9 (“luksuzna prebivališča”). Z navedbo te šifre se pri ustreznem dohodku ne obračunajo IRPEF in njegovi dodatki, saj
jih zamenjuje IMU. Ta šifra mora biti navedena tudi za pritikline tistih primarnih prebivališč, ki so podvržena IMU;
‘3’ nepremičnina, ki se uporablja v stanovanjske namene in ni oddana v zakup, podvržena IMU, v isti občini, kjer je tudi glavno
prebivališče. V tem primeru dohodek od nepremičnine prispeva k oblikovanju davčne osnove za IRPEF in ustreznih dodatkov v višini
50 odstotkov. Opozarjamo, da šteje za glavno bivališče tisto, v katerem lastnik (ali nosilec druge stvarne pravice) ali njegovi družinski
člani pretežno prebivajo (šifra 1 v stolpcu 2).
Sem spadajo tudi kmetijska poslopja, preurejena v glavno bivališče, čeprav niso navedena v preglednici B.
Če so podatki za posamezno stavbo prikazani v več vrsticah, mora biti ta stolpec izpolnjen v vsaki vrstici, za katero je ugotovljeno stanje,
ki ga označuje posamezna šifra. V primeru "luksuzne" nepremičnine, ki se uporablja kot glavno prebivališče del leta, kasneje pa je oddana
v zakup, je potrebno šifro 2 navesti le v prvi od dveh vrstic, v katerih so navedeni podatki o tej stavbi.
II. RAZDELEK – Podatki v zvezi s pogodbami o zakupu

Potrebno je izpolniti to poglavje in navesti podatke o registraciji najemnih pogodb v naslednjih primerov:
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7. PREGLEDNICA C – Dohodek iz zaposlitve in podobni dohodki
V tej razpredelnici je treba navesti dohodke iz zaposlitve, pokojnino in dohodke, enake tistim iz zaposlitve, prejete v letu 2016.
Podatke, ki jih je potrebno navesti v razpredelnici C, lahko razberete v Enotnem potrdilu 2017, ki ga je izdal nadomestni plačnik davka (delodajalec ali pokojninski zavod), ali iz dokumentacije, ki jo je izdala oseba, ki sicer nima statusa nadomestnega plačnika (npr. zasebnik za
domačega pomočnika).
Če se je delovno razmerje prekinilo še preden je bilo na voljo Enotno potrdilo 2017, je nadomestni plačnik davka poleg izdaje obrazca Enotnem
potrdilu 2016 na zahtevo zaposlenega, dolžan izdati tudi Enotno potrdilo 2017 do 31. marec 2017.
Zato se podatki, potrebni za izpolnjevanje davčne napovedi, v vsakem primeru odčitajo v Enotnem potrdilu 2017.
Če mora davčni zavezanec predložiti davčno napoved, morajo biti navedeni dohodki iz zaposlitve in pokojnina, četudi je davčno svetovanje
nudil delodajalec ali pokojninski zavod.
Če je imel zavezanec v teku leta več rednih delovnih ali podobnih razmerij in je zadnjega delodajalca zaprosil, da upošteva ostale prejete prihodke, mora v tej preglednici navesti podatke v Enotnem potrdilu, ki ga izda slednji.
Za zavezance, ki prejemajo dohodke iz rednega delovnega razmerja, pokojnine ali primerljivi dohodki, so predvideni v davčni olajšavi.
Izračun pripadajoče olajšave je izveden s strani tistega, ki nudi dačvno olajšavo upoštevajoč, poleg dohodka iz rednega delovnega razmerja, tudi skupni dohodek.
Olajšava lahko pripada v celoti ali samo delno ali pa ne pripada glede na dohodkovno situacijo zavezanca.
Glej v prilogi tabelo 6 “Olajšave za dohodke iz rednega delovnega razmerja in podobni”, tabela 7 “Olajšave za pokojnine”, tabela
8 “Olajšave za nekatere primerljive dohodke in za drugačne dohodke”.
Razpredelnica C je razdeljena na naslednje oddelke:
 Razdelek I: prihodki iz zaposlitve, pokojnina in nekateri prihodki, podobni tistim iz zaposlitve;
 Razdelek II: drugi prihodki, izenačeni s tistimi iz zaposlitve, ki se ne navedejo v oddelku I;
 Razdelek III: zadržani zneski IRPEF ter pokrajinskega dodatka s strani delodajalca v zvezi s prihodki, navedenimi v oddelkih I in II;
 Razdelek IV: zadržani zneski občinskega dodatka IRPEF s strani delodajalca v zvezi s prihodki, navedenimi v oddelkih I in II;
 Razdelek V: bonus Irpef.
 Razdelek VI: dohodek brez prispevka v pokojninski sklad, solidarnostni prispevek, odveden s strani delodajalca.
I. RAZDELEK - Prihodki iz zaposlitve, enakovredni in podobni prihodki
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Vrstice od B11 do B13
Stolpec 1 (št. vrstice, razdelek I): navedite številko vrstice I. oddelka razpredelnice B, v kateri so navedeni podatki o nepremičnini, oddani v
zakup. V primeru sočasne oddaje v najem več delov iste nepremičnine, kateri je pripisan en sam katastrski dohodek, je treba izpolniti več
vrstic oddelka II v razpredelnici B, pri čemer se v tem stolpcu navede ista vrstica iz oddelka I.
Stolpec 2 (Obr. št.): navedite številko obrazca, v katerem so navedeni podatki o nepremičnini, oddani v zakup, samo v primeru, če ste izpolnili več
obrazcev.
Stolpci od 3 do 6 (Podatki o vpisu najemne pogodbe v register) se izpolnijo, če je bila pogodba že vpisana v register v uradu in če
v kopiji vloge za vpis pogodbe v register, ki jo vrne urad, ni navedena identifikacijska številka pogodbe.
Če se je pogodba registrirala prek sistemov Siria, Iris, spletnih zakupov, spletnih pogodb oziroma s pomočjo novega obrazca RLI, se
lahko alternativno izpolni stolpec 7 (Identifikacijska številka pogodbe).
Stolpec 3 (Datum registracije): navedite datum registracije pogodbe.
Stolpec 4 (Serija): navedite šifro, ki označuje način registracije:
‘3’ registracija pogodbe pri uradu Agencije za prihodke;
‘3P’ elektronska registracija prek sistemov Siria in Iris;
‘3T’ elektronska registracija prek drugih programov (spletni zakupi, spletne pogodbe in obrazec RLI);
‘3A’ in ‘3B’: šifri, uporabljeni v preteklih letih v uradih.
Stolpec 5 (Številka in podštevilka registracije): navedite številko in morebitno podštevilko registracije pogodbe.
Stolpec 6 (Šifra urada): navedite identifikacijsko številko urada Agencije za Prihodke, pri katerem je bila pogodba registrirana. Številke
lahko najdete na strani www.agenziaentrate.gov.it v tabeli "Številke uradov za uporabo pri vplačilu naslednjih letnih zneskov", ki je navedena v oddelku o registraciji pogodb za zakup.
Stolpec 7 (Identifikacijska številka pogodbe) : navedite identifikacijsko številko pogodbe, sestavljeno iz 17 znakov, ki je navedena na
kopiji vloge za vpis pogodbe v register, ki jo vrne urad oziroma, v primeru elektronsko registriranih pogodb, na potrdilu o prejemu vpisa
v register. Če so se izpolnili stolpci od 3 do 6, se ta stolpec ne izpolni.
Stolpec 8 (Pogodbe, ki ne trajajo dlje od 30 dni): če ste za nepremičnino vložili napoved ICI oziroma napoved IMU, navedite leto vložitve. Če ste označili to polje, ne izpolnite stolpcev od 3 do 6, ki se nanašajo na podatke o pogodbi, niti stolpca 7, ki se nanaša na identifikacijsko številko pogodbe.
Stolpec 9 (Leto predložitve napovedi davka ICI/IMU): označite polje v primeru zakupne pogodbe z dogovorjeno najemnino z opcijo
stanovanjskega kupona, sklenjene v občinah, v katerih se je v obdobju petih let pred datumom nastopa veljavo zakona o pretvorbi uredbe (28. maj 2014) razglasilo izredno stanje zaradi katastrofalnih dogodkov (šifra 8, šifra 12 v stolpcu 2 vrstic od B1 do B7).
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 izbira uporabe sistema stanovanjskega kupona (označeno je polje v stolpcu 11 “Stanovanjski kupon”).
 zmanjšanje za 30 odstotkov dohodka v primeru uporabe običajne obdavčitve, če:
– je stavba v občini z visoko gostoto poselitve in je oddana v zakup po "dogovorjeni" ceni na podlagi posebnih sporazumov, sklenjenih
na lokalni ravni med organizacijami lastnikov in stanovalcev (šifra 8 ali šifra 12 v stolpcu 2 vrstic od B1 do B7);
– je nepremičnina v pokrajini Abruzzo in je dana v zakup osebam, ki živijo v občinah, ki jih je prizadel potres dne 6. aprila 2009, katerih
domovi so bili uničeni ali razglašeni za neuporabne (šifra 14 v stolpcu 2 vrstic od B1 do B7).
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V tem delu se navedejo dohodki iz redne zaposlitve, pokojnine in nekateri prihodki, izenačeni tistim iz zaposlitve, za katere je upravičen
odbitek davka v razmerju z obdobjem dela.
V primeru izpolnjenega Enotnega potrdila 2016 je znesek prihodkov naveden v točki 1 ali 2, prihodek od pokojnine pa v točki 3.
Podrobneje gre za:
 dohodke iz rednega delovnega razmerja in pokojnine. Poglejte v dodatku postavko "Plače, dohodki in pokojnine ustvarjeni v tujini";
 dohodke iz odvisne zaposlitve, ki jo opravljate v tujini v obmejnih območjih. Glejte v Dodatku točko 2 poglavja “Plače, dohodki in pokojnine iz tujine”;
 dohodki iz pokojnine, ki jih v evrih ustvarijo davčni zavezanci, vpisani v javni register prebivalcev v občini Campione d’Italia;
 nadomestila in zneski, ki se obdavčijo, plačani delavcem s strani INPS ali drugih ustanov. Npr.: nadomestila za dohodke, blagajna za
nadomestila plač, nadomestilo za brezposelnost, mobilnost, posebno nadomestilo (gradbeništvo, kmetijstvo, itd.) bolniški stalež, porodniško nadomestilo, TBC in post tuberkuloza, krvodajalstvo, dopust za poroko;
 povračila in odškodnine v breme tretjih oseb, ki jih prejmejo zaposleni za naloge, povezane z njihovim delom. Ne štejejo povračila, ki
morajo biti povrnjena po pogodbi delodajalcu, in tista, ki morajo po zakonu biti povrnjena državi;
 obdobna plačila, ki jih plačajo pokojninski skladi, ki dospejo do 31. decembra 2006, ter obdavčeni znesek plačan za storitev, ki je zapadel v
obdobju od 01. januarja 2001 do 31. decembra 2006 v primeru odkupa (14. členom zakonskega dekreta št. 252/2005), ki ni odvisen od upokojitve vpisanega ali prenehanja delovnega razmerja zaradi poklicne mobilnosti ali drugih razlogov, ki niso odvisni od strank (namerni odkup);
 nadomestna plačila osebam, ki opravljajo socialno delo v skladu s posebnimi zakonskimi odredbami;
 plačila, ki jih zasebniki izplačajo voznikom, vrtnarjem, družinskim pomočnikom in drugim, ki skrbijo za hišo, ter plačila, od katerih niso
po zakonskih določilih bili odbiti odtegljaj;
 plačila delovnih članov proizvodnih delovnih zadrug, storitvenih zadrug, kmetijskih zadrug, zadrug osnovnega predelovanja kmetijskih
pridelkov in malega ribolova, v mejah običajnih plač, ki so povišane za 20 odstotkov;
 zneski, prejeti kot štipendije, nadomestila, nagrade ali podpora za namen študija in poklicnega usposabljanja (vključeni so tudi zneski,
izplačani osebam, ki se ukvarjajo z načrti za poklicno integracijo), če se izplačajo izven delovnega razmerja in če ni predvidena posebna
olajšava. Za dodatna pojasnila glej Dodatek, geslo “Dohodki, oproščeni obdavčitve, in prejemki, ki se ne prištevajo med dohodke”;
 odpravnino ob prenehanju začasnega dela, ki ni obdavčena ločeno (odpravnina je obdavčena ločeno, ko pravica do prejemanja izhaja
iz pogodbe, ki je stopila v veljavo pred začetkom razmerja, ali ko to izhaja iz spora ali iz poravnave za prekinitev začasnega dela);
 prihodke duhovnikov Katoliške cerkve;
 zneske, ki jih izplačujejo:
– Združenje krščanskih adventističnih cerkva 7. dne za vzdrževanje svojih duhovnikov in misijonarjev;
– Božja združenja v Italiji za vzdrževanje svojih duhovnikov;
– Krščanska evangeličanska baptistična zveza Italije za vzdrževanje svojih duhovnikov;
– Evangeličansko luteranska cerkev v Italiji in povezane skupnosti za popolno ali delno vzdrževanje svojih duhovnikov;
– Sveta pravoslavna nadškofija Italije in Eksarhat za Južno Evropo za popolno ali delno vzdrževanje svojih duhovnikov;
– Apostolska cerkev v Italiji za popolno ali delno vzdrževanje svojih duhovnikov;
– Italijansko budistično združenje in organizacije, ki jih predstavlja, za popolno in delno vzdrževanje svojih duhovnikov;
– Italijansko hinduistično združenje in organizacije, ki jih predstavlja, za popolno in delno vzdrževanje svojih duhovnikov;
 plačila specializiranim zdravnikom, ki delajo v ambulantah, in drugim, ki delujejo v lokalnih zdravstvenih domovih (AA.SS.LL.) s pogodbo
o delu (npr. biologi, psihologi, zdravniki za oskrbo na domu, zdravniki prve pomoči, itd.);
 zneski in vrednosti prejete iz katerega koli naslova tudi v obliki prostih izplačil v zvezi z delovnim razmerjem usklajenega in trajnega sodelovanja, sodelovanja v projektu ali občasnega sodelovanja brez obveznosti odvisnega razmerja ali obveznosti organiziranih sredstev
in z obdobnim predhodno določenim izplačilom.
Med razna plačila sodijo tudi plačila, prejeta:
 za administrativne položaje, župan ali revizor podjetja, združenj in drugih ustanov z ali brez pravne osebe;
 sodelovanja s časopisi, revijami, enciklopedijami ipd., razen s tistimi, ki nosijo avtorske pravice;
 sodelovanje v sklopu kolegijev in odborov.
Niso upoštevana kot dohodnine, prejete v sklopu usklajenega in kontinuativnega sodelovanja, plačila za funkcije in sodelovanja, ki so
del:
a) v predmetu strokovne dejavnosti, ki jo opravlja zavezanec na podlagi posebnega predvidevanja strokovnega združenja (npr. nadomestila, ki jih prejmejo računovodje ali komercialisti za urad upravitelja, župana ali revizor v družbah ali ustanovah) objektivne povezave
s samostojno dejavnostjo (nadomestila, ki jih prejme inženir za vodenje gradbenega podjetja);
b) institucionalnih nalog, ki sodijo med dejavnosti delovnega razmerja, ki jih opravlja zavezanec;
c) v okviru upravno-poslovnih storitev neprofesionalne narave v korist amaterskih in športnih društev.
Ne prispevajo k oblikovanju celotnega prihodka in posledično ne smejo biti v davčni napovedi navedeni prihodki, ki izhajajo iz usklajenega
in stalnega sodelovanja in so bili plačani umetniku ali strokovnjaku, zakoncu, vzdrževanim ali posvojenim otrokom, mladoletnikom ali
osebam, ki so trajno nezmožne za delo, ter sorodnikom v ravni črti.
Polje “Posebni primeri”
V tem polju je potrebno navesti eno izmed naslednjih šifer:
‘1’ če koristite v davčni napovedi olajšavo, predvideno za odvisne delavce, ki se vračajo v Italijo iz tujine. V primeru izpolnjevanja pogojev, predvidenih z zakonom št. 238 z dne 30. decembra 2010, dohodki iz odvisnega dela prispevajo k oblikovanju celotnega dohodka
v višini 20 odstotkov za delavke in 30 odstotkov za delavce.
‘2’ če koristite v davčni napovedi olajšavo, predvideno za profesorje in raziskovalce, ki so ne le občasno rezidenti v tujini in so opravljali
dokumentirano raziskovalno ali profesorsko dejavnost v tujini pri javnih ali zasebnih raziskovalnih središčih ali univerzah vsaj dve leti
zapovrstjo in ki od dneva začetka veljavnosti zakonskega odloka št. 185 z dne 29. novembra 2008 ali v enem izmed sedem koledarskih
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Vrstice od C1 do C3 - Dohodek iz delovnega razmerja in primerljivi dohodki
Stolpec 1 (Vrsta dohodka): navedite eno od naslednjih šifer, ki določa vrsto dohodka (ta stolpec morate obvezno izpolniti):
‘1’ dohodki iz pokojnine;
‘2’ dohodki iz rednega delovnega razmerja ali primerljivi dohodki, ter dodatne pokojnine (npr. tiste, ki jih izplačajo pokojninski skladu, ki
jih predvideva zakonski dekret št. 252 z 2005);
‘3’ nadomestila prejeta za socialno koristna dela v režimu olajšav.
Plačila za družbeno koristna dela
Če so plačila podvržena sistemu olajšav, se v opombam k Enotnemu potrdilu 2016 navedejo tako plačila, izključena iz obdavčitve
(delež, oproščen davka, točka 496), kot tudi plačila, ki so obdavčena (obdavčljivi delež, točka 497), prav tako pa tudi zadržani zneski
Irpef (točka 498) in njegovih deželnih dodatkov (točka 499),ki jih zadrži delodajalec.
V tem primeru navedite:
– v stolpcu 3 vrstic od C1 do C3 seštevek obeh zneskov (delež, oproščen davka + obdavčljivi delež);
– v stolpec 6 v vrstico F2 preglednice “F” (in ne v vrstico C9 preglednice C), se vnese znesek odtegljajev IRPEF;
– v stolpec 7 vrstice F2 preglednice “F” (in ne v vrstico C10 preglednice C) se vnese znesek odtegljajev dodatnega pokrajinskega davka.
Če se pri nadomestilih ni uveljavljal režim olajšav in torej niso bila predmet redne obdavčitve, se prejemki glede izplačanih nadomestil
za družbeno koristna dela vnesejo v točko 1 (nedoločen čas) in/ali točko 2 (določen čas) Enotnega potrdila 2017, odtegljaji Irpef ter
dodatni deželni davek pa v točko 21 in 22 istega Enotnega potrdila
V tem primeru se znesek nadomestil navedenih v točki 1in/ali 2 vnese v stolpec 3 ene od vrstic od C1 do C3 tako, da se vnese v ustrezni
kvadratek stolpca 1 šifro 2, medtem ko morajo biti odtegljaji Irpef in odtegnjeni dodatni deželni davek vneseni v vrstice C9 in C10 preglednice
C.
Če je skupni dohodek delavca, neto po odbitku za glavno bivališče in ustrezne pritikline, višji od 9.296,22 evrov, so nadomestila
izplačana za družbeno koristna dela podvržena obdavčitvi davku Irpef in dodatnemu deželnemu in občinskemu davku na Irpef, tudi
če se je uveljavljal režim z olajšavami, ki izhaja jo iz Enotnega potrdila (šifra 3 navedena v stolpcu 1 vrstic od C1 do C3).
‘4’ prihodki iz odvisnega dela, ki ga izvajajo stalno in kot izključni predmet razmerja, v tujini na obmejnih območjih in v drugih obmejnih
državah, osebe, ki živijo na območju Države.
‘5’ dohodki iz redne zaposlitve, ki jih v evrih ustvarijo davčni zavezanci, vpisani v javni register prebivalcev v občinii Campione d’Italia;
‘6’ dohodki iz pokojnine, ki jih v evrih ustvarijo davčni zavezanci, vpisani v javni register prebivalcev v občinii Campione d’Italia
Stolpec 2 (Nedoločen/Določen): v primeru dohodkov iz zaposlitve, plačil za družbenokoristna dela ali dohodkov, ustvarjenih na obmejnih
območjih in dohodkov, ki jih v ustvarijo v evrih rezidenti občine Campione d'Italija, navedite šifro "1" pogodba za nedoločen čas, če je v
Enotni napovedi izpolnjena točka 1, in navedite šifro "2" pogodba za določen čas, če je v Enotni napovedi izpolnjena točka 2.
Stolpec 3 (Dohodki): navedite znesek prejetih dohodkov, naveden v točki 1 (redno delovno razmerje in primerljivi dohodki za
nedoločen čas), v točki 2 (redno delovno razmerje in primerljivi dohodki za določen čas) ali v točki 3 (pokojnina) Enotnega potrdila
2016.
Če se je v stolpcu 1 navedla šifra 3 (nadomestila za družbenokoristna dela), si za izpolnitev oglejte prejšnji odstavek "Nadomestila za
družbenokoristna dela".
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 4 (dohodek iz opravljanja dela na mejnih območjih), navedite celoten znesek prejetega dohodka, vključno
z deležem, oproščenim davka.
Zlasti:
– če je izpolnjena točka 455 v Enotni napovedi 2017, navedite v stolpec 1 šifro 2 (nedoločen čas) in v stolpec 3 znesek, naveden v točki
455.
– če je izpolnjena točka 456 v Enotni napovedi 2017, navedite v stolpec 2 šifro 2 (določen čas) in v stolpec 3 znesek, naveden v točki
456. Kdor nudi davčno pomoč, bo upošteval samo tisti del prihodka, ki presega 7.500 evrov.
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 5 (dohodki iz rednega delovnega razmerja, ki jih v evrih ustvarijo rezidenti občine Campione d'Italija na
obmejnem območju), navedite celotni znesek teh dohodkov, vključno z deležem, oproščenim davka. Zlasti:
– če je izpolnjena točka 457 v Enotni napovedi 2017, navedite v stolpec 2 šifro 1 (nedoločen čas) in v stolpec 3 znesek, naveden v točki
457.
– če je izpolnjena točka 458 v Enotni napovedi 2017, navedite v stolpec 2 šifro 2 (določen čas) in v stolpec 3 znesek, naveden v točki
458.
– če je v stolpcu 1 navedena šifra 6 (prihodki iz naslova pokojnine v evrih za rezidente s stalnim bivališčem v občini Campione d’Italia),
navedite v stolpec 1 šifro 1 (pokojnina), in v stolpec 3 znesek, naveden v točki 459.
Kdor nudi davčno pomoč, bo upošteval samo tisti del prihodka, ki presega 6.700 evrov.
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let zatem izvajajo svojo dejavnost v Italiji in ki posledično postanejo davčni rezidenti na ozemlju Države. Dohodki iz odvisnega dela
prispevajo k oblikovanju skupnega prihodka v višini 10 odstotkov.
‘4’ če se bo izkoristila izjava o olajšavi, predvidena za delavce povratnike v domovino, ki se vrnejo iz tujine v Italijo.
Če so izpolnjene zahteve 16. člena zakonodajnega odloka št. 147 z dne 14. septembra 2015. dohodki iz zaposlenosti oblikujejo skupni
dohodek do višine 70 odstotkov;
V rednih primerih ugodnosti v šifrah “1” in “2” in “4” prizna neposredno delodajalec. V običajnih primerih ugodnost prizna neposredno delodajalec. Zato se to polje izpolni le v posebnem primeru, ko delodajalec ne more priznati olajšave, davčni zavezanec pa jo namerava koristiti, ker izpolnjuje zakonsko določene pogoje, neposredno v tej davčni napovedi. V tem primeru morajo biti dohodki iz odvisnega dela
navedeni v vrsticah od C1 do C3 v že zmanjšanem obsegu (za 10%, 20%, 30% ali 70%).V opombah k Enotnemu potrdilu 2017 pod šifro
BM za zaposlene moške in ženske in pod šifro BC za profesorje in raziskovalce, je naveden zmanjšan znesek, ki je prispeval k dohodku, če je
olajšavo priznal nadomestni plačnik, oziroma neobdavčljivi delež, če nadomestni plačnik ni opravil zmanjšanja.
‘3’ če se je prekoračila meja, do katere velja pravica do odbitka prispevkov v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja v več obrazcih
Enotnega potrdila, za katere se ni opravila izravnava.
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Če obstaja obrazec Enotno potrdilo 2017, ki potrjuje dohodke iz rednega delovnega razmerja za nedoločen čas in dohodke iz naslova
pokojnin, za katerega je bila opravljena izravnava, je potrebno izpolniti dve ločeni vrstici in navesti ustrezne zneske iz točk 1 in 3 Enotnega
potrdila 2017.
Če obstaja obrazec Enotno potrdilo 2017, ki potrjuje dohodke iz rednega delovnega razmerja za nedoločen čas in dohodke iz naslova
pokojnin, za katerega je bila opravljena izravnava, je potrebno izpolniti dve ločeni vrstici in navesti ustrezne zneske iz točk 2 in 3 Enotnega
potrdila 2017.
V tem primeru, V obeh primerih se v vrstici C5 v stolpec 1 navede število dni zaposlitve, ki je navedeno v točki 6 Enotnega potrdila 2017,
v stolpec 2 pa število dni upokojitve, navedeno v točki 7 Enotnega potrdila 2017.
Če obstaja obrazec Enotno potrdilo 2017, ki potrjuje dohodke iz odvisne zaposlitve in dohodke iz naslova pokojnin, za katerega je bila
opravljena izravnava, je potrebno izpolniti dve ločeni vrstici in navesti ustrezne zneske iz točk 1 in 3 Enotnega potrdila 2017.
V tem primeru se v vrstici C5 v stolpec 1 navede število dni zaposlitve, ki je navedeno v točki 6 Enotnega potrdila 2017, v stolpec 2 pa
število dni upokojitve, navedeno v točki 7 Enotnega potrdila 2017.
Vrstica C4 - Zneski nagrad za uspešnost
To vrstico izpolnijo samo delavci v zasebnem sektorju, nosilci pogodbe o delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas, ki so v ki so
v obdobju med 1. januarjem in 31. decembrom 2016 prejeli nadomestila v obliki nagrad za uspešnost ali zneske, izplačane v obliki deležev
v dobičkih podjetja, katerih dohodki iz zaposlitve v davčnem letu 2015 niso presegli 50.000 evrov.
Od davčnega leta 2016 je namreč spet uveden sistem davčnih olajšav za izplačila nagrad, katerih skupna vrednost ne presega:
 2.000 evrov (v tem primeru je v točkah 571 in/ali 577 Enotne napovedi 2017 vpisana šifra 1);
 2.500 evrov , če je v podjetju predvidena skupna udeležba delavcev pri organizaciji dela (v tem primeru je v točkah 571 in/ali 577 Enotne napovedi 2017 vpisana šifra 2).
Ta sistem predvideva, da so izplačila premij:
 v obliki nagrad za uspešnost ali udeležbe v dobičkih podjetja, pri čemer so podvržene plačilu nadomestnega davka do višine 10 odstotkov;
 ali, na zahtevo delavca in če je to predvideno na drugi stopnji pogajanj, v obliki ugodnosti, kar pomeni, da so te storitve, in dela izplačane
zaposlenemu v naravi ali v obliki povračila stroškov, določenih za namene, ki se lahko strnjeno opišejo kot socialno pomembni. Ugodnosti niso obdavčene v okviru omejitev, ki veljajo za davčne olajšave na nagrade.
Običajno nadomestni davek neposredno odvede nadomestni plačnik davka ( v tem primeru sta izpolnjeni točki 572 in/ali 578 "Nagrade
za uspešnost, podvržene plačilu nadomestnega davka" v Enotnem potrdilu 2017 ter točki 574 in/ali 580 "Nadomestni davek " ali točki 575
in/ali 581 "Odložen nadomestni davek"), razen v primerih izrecne odpovedi zaposlenega v pisni obliki, ali primera, ko je delodajalec preveril, da je redna obdavčitev bolj ugodna za delavca (v tem primeru sta izpolnjeni točki 576 in/ali 582).
Posledično lahko pride do naslednjih posebnih primerov:
1) zavezanec je prejel nadomestila od enega ali več delodajalcev in ima zato več obrazcev Enotnega potrdila ki niso med seboj
usklajeni, ali ima nekaj neusklajenih obrazcev Enotnega potrdila in ostale, ki pa so usklajeni. Zavezanec je torej koristil ugodnejšo
obdavčitev za skupni znesek prejetih nadomestil, ki presega predvideno zgornjo mejo. Ob predložitvi davčne napovedi se morajo torej
uskladiti zneski, navedeni v različnih Enotnih potrdilih v lasti davčnega zavezanca tako, da se redno obdavčijo zneski prejetih nadomestil, ki presegajo omejitev 2.000 evrov (oziroma omejitev do 2.500 evrov, če podjetje vključuje delavce v skupno organizacijo dela).
V primeru, da ima davčni zavezanec tudi Enotna potrdila, ki so jih izdala podjetja, ki predvidevajo skupno udeležbo zaposlenih v organizaciji dela, se lahko omejitev do 2.500 evrov uporabi samo, če je znesek ali vsota zneskov prejemkov za delovno uspešnost, ki sta
navedena v teh Enotnih potrdilih (seštevek točk 572, 573 in 576 v Enotnem potrdilu s šifro 2 v točki 571 in/ali seštevek v točkah 578,
579 in 582 Enotnih potrdil s šifro 2 v točki 577), višja od 2.000 EUR. V tem primeru se ugodnejša obdavčitev uporabi samo za nagrade
za uspešnost, ki so v Enotnih potrdilih označene s šifro 2. V nasprotnem primeru se vedno uporabi zgornja meja 2.000 evrov. Da bi
subjektom, ki nudijo davčno svetovanje, omogočili določiti omejitev, veljavno v vsakokratnem primeru, se mora izpolniti toliko obrazcev,
kolikor Enotnih potrdil ima davčni zavezanec.
2) zavezanec je prejel nadomestila od enega ali več delodajalcev in ima zato enega ali več obrazcev Enotnega potrdila 2017, v katerih
so delno ali v celoti izpolnjene točke od 571 do 582, vendar je delodajalec ta nadomestila zaradi neizpolnjenih pogojev podvrgel
obdavčitvi z olajšavami. Zaposleni je na primer v letu 2015 prejel dohodke iz zaposlitve, višje od 50.000 evrov, zato niso bili izpolnjeni
pogoji za obdavčitev z olajšavami. V tem primeru mora zaposleni prejeta nadomestila obračunati po redni obdavčitvi.
Zavezanec se lahko odloči, da bo spremenil režim obdavčitve, ki ga uporablja njegov nadomestni plačnik, če meni, da je slednji manj
ugoden in na primer izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
a) izkazan interes za redno obdavčitev osebnih prejemkov, prejetih v obliki nagrade za uspešnost, pri katerih je delodajalec uporabil nadomestno obdavčitev (izpolnjene točke 572, 574, 578 in 580 obrazca Enotno potrdilo 2017). V tem primeru subjekt, ki nudi davčno
pomoč pri oblikovanju skupnega prihodka upošteva zgoraj navedena nadomestila, upoštevajoč odtegnjene nadomestne davke kot
npr. odtegljaj Irpef iz naslova akontacije;
b) izkazan interes za nadomestno obdavčitev osebnih prejemkov, prejetih v obliki nagrade za uspešnost, pri katerih je delodajalec uporabil
redno obdavčitev (izpolnjeni točki 576 in/ali 582 obrazca Enotno potrdilo 2017). Pogoj za to izbiro je, da je v letu 2015 prejel dohodek
iz rednega delovnega razmerja, ki ne presega 50.000 eur. V tem primeru subjekt, ki nudi davčno svetovanje, v skupni znesek prihodkov
ne bo vključevala zgoraj omenjenih izplačil (do največ 2.000 evrov ali 2.500 evrov bruto) in bo obračunala nadomestni davek v višini
10 odstotkov.
Navedba zneskov, prejetih v obliki nagrade za uspešnost v vrstici C4 je obvezna, saj ta podatek omogoča pravilno določanje
bonusa Irpef v vrstici C14. Zato se ta vrstica ob prisotnem Enotnem potrdilu 2017, v katerem je izpolnjena točka 571 in ena od
točk od 572 do 576, vedno izpolni. Če so v Enotnem potrdilu 2017 izpolnjene tudi točke od 577 do 582, se mora izpolniti dodatna
vrstica C4 in uporabiti dodatni obrazec preglednice C.
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Če je prisotnih več neusklajenih obrazcev Enotnega potrdila ali so nekateri obrazci Enotnega potrdila usklajeni, drugi
pa ne, se izbira za način obdavčitve prejetih zneskov kot nagrada za uspešnost izrazi samo v prvem izpolnjenem obraz
cu.
Opozarjamo da je delodajalec te prejemke podvrgel nadomestni obdavčitvi, razen v primeru, ko se je zaposleni temu izrecno odrekel s
pisno izjavo in zaprosil za redno obdavčitev, oziroma če je delodajalec ocenil, da je slednja bolj ugodna za zaposlenega.
Če nameravate potrditi obdavčitev, ki jo uporablja delodajalec, sledite navodilom v nadaljevanju.
 stolpec št. 6: označite kvadratek, če je v Enotnem potrdilu 2017 označena točka 576 in/ali 582 (nagrade za uspešnost, podvržene
redni obdavčitvi), s čimer torej potrdite redno obdavčitev prejemkov v obliki nagrad za uspešnost;
 stolpec št. 7: označite kvadratek, če je v Enotnem potrdilu 2017 označena točka 572 in/ali 578 (nagrade za uspešnost, podvržene
plačilu nadomestnega davka), s čimer torej potrdite obdavčitev prejemkov v obliki nagrad za uspešnost s plačilom nadomestnega davka.
Če nameravate potrditi obdavčitev, ki jo je izbral delodajalec, sledite navodilom v nadaljevanju.
 stolpec št. 6: označite kvadratek, če je v Enotnem potrdilu 2017 označena točka 572 in/ali 578 (nagrade za uspešnost, podvržene
plačilu nadomestnega davka), s čimer torej potrdite redno obdavčitev prejemkov v obliki nagrad za uspešnost, ki jih je delodajalec podvrgel plačilu nadomestnega davka.
 stolpec št. 7: označite kvadratek, če je v Enotnem potrdilu 2017 označena točka 576 in/ali 582 (nagrade za uspešnost, podvržene
redni obdavčitvi), s čimer torej potrdite plačilo nadomestnega davka za prejemke v obliki nagrad za uspešnost, ki jih je delodajalec podvrgel redni obdavčitvi.
Vrstica C5 - Delovno obdobje:
Navedite število dni delovne dobe.
Stolpec 1 (Delovno razmerje): navedite število dni delovne dobe v rednem delovnem razmerju ali sorodnem razmerju, katerega dohodek je bil naveden v tem razdelku (365 za celo leto). Predvsem:
 če se je navedel samo en prihodek iz odvisne zaposlitve ali temu izenačen prihodek, za katerega je delodajalec izstavil Enotno potrdilo
2017, navedite število dni označeno v točki 6 Enotnega potrdila 2017;
 Če delodajalec ni izdal Enotnega potrdila 2017 (ker k temu ni obvezan), je potrebno določiti število dni upoštevajoč, da bodo v vsakem
primeru zajeti prazniki, tedenski počitek in drugi prosti dnevi in da bodo odšteti tisti dnevi, v katerih ne pripada noben dohodek, niti prenesen (npr. v primeru odsotnosti zaradi čakanja brez izplačila preživnine);
 če gre za skrajšani delovni čas (v smislu, da se delo opravlja v skrajšanem urniku) se dnevi lahko upoštevajo kot celotna delovna doba;
 če je bilo navedenih več dohodkov iz rednega delovnega razmerja ali primerljivega, navedite celotno število dni zajetih v različnih obdobjih upoštevajoč tiste, zajete v sedanjih obdobjih, se upoštevajo samo enkrat.
Za izračun dni v drugih primerih (pogodbe za določen čas, premije in zneski, ki jih izplačajo INPS ali druge organizacije in štipendije) glej v dodatku poglavje "Obdobje zaposlitve - posebni primeri”.
Stolpec 2 (Pokojnine): navede se število dni vezanih na pokojninsko dobo, za katero je predvidena olajšava za upokojence (365 za celo
leto). Predvsem:
 če se je navedel samo en prihodek iz naslova pokojnine, navedite število dni v točki 7 Enotnega potrdila 2017;
 če pa se označi več dohodkov iz naslova pokojnine, je treba vnesti skupno število dni upoštevajoč, da se dnevi zajeti v istočasnih obdobjih upoštevajo samo enkrat;
 če je poleg dohodkov iz naslova rednega delovnega razmerja zavezanec vpisal tudi dohodke iz naslova pokojnine, vsota dni v 1. in 2.
stolpcu ne sme presegati 365 dni, upoštevajoč dejstvo, da se tisti, ki so zajeti v istočasno obdobje upoštevajo samo enkrat.
II. RAZDELEK - Drugi dohodki primerljivi z dohodki iz rednega delovnega razmerja

V tem delu se navedejo dohodki, izenačeni z dohodki iz redne zaposlitve, za katere je upravičen odbitek davka v razmerju z obdobjem
dela. V primeru Enotnega potrdila 2015 je znesek prihodkov naveden v točki 4 ali v točki 5.
Podrobneje gre za:
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Stolpec št. 1 (Šifra): prepišite šifro, označeno v točki 571 (ali 577) Enotnega potrdila 2017.
V Enotnem potrdilu je navedena:
 šifra 1, če je omejitev zneska nagrade za uspešnost, ki je predmet davčnih olajšav, v višini 2.000 evrov;
 šifra 2, če je omejitev zneska nagrade za uspešnost, ki je predmet davčnih olajšav, v višini 2.500 evrov, ker je v podjetju predvidena
skupna udeležba delavcev v organizaciji dela.
Stolpec št. 2 (Redno obdavčeni zneski): navedite znesek, razviden iz točke 576 (ali 582) obrazca Enotnega potrdila 2017.
Stolpec št. 3 (Zneski nadomestnega davka): navedite znesek, razviden iz točke 572 (ali 578) obrazca Enotnega potrdila 2017.
Stolpec št. 4 (Odtegljaji nadomestnega davka): navedite znesek, razviden iz točke 574 (ali 580) obrazca Enotnega potrdila 2017.
Stolpec št. 5 (Ugodnost): navedite znesek, razviden iz točke 573 (ali 579) obrazca Enotnega potrdila 2017.
Stolpec št. 6 (Redna obdavčitev) in stolpec št. 7 (Nadomestna obdavčitev)
Stolpca 6 in 7 se med seboj izločujeta, zato ne morete označiti obeh.
Obvezna je izpolnitev enega od obeh polj, s čimer izrazite izbiro za obdavčitev prejetih zneskov v obliki nagrad za uspešnost, in sicer
tako v primeru, da nameravate spremeniti obdavčitev, ki jo uporablja delodajalec, kot tudi, če jo želite potrditi.
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Če je prisotnih več neusklajenih obrazcev Enotnega potrdila ali so nekateri obrazci Enotnega potrdila usklajeni, drugi
pa ne, je potrebno izpolniti toliko obrazcev, kolikor Enotnih potrdil ima davčni zavezanec. Več kot en obrazec se mora
izpolniti tudi v primeru, da so v Enotnem potrdilu izpolnjene točke od 577 do 582.
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a) preživnina, ki jo obdobno prejema zakonec, vključno z zneski, določenimi za stroške najemnine in stanovanjskega upravljanja, ki jih
odredi sodnik, in jih prejema bivši zakonec (t.i. "prispevek za dom"). Izključeni so stroški, namenjeni vzdrževanju otrok po ločitvi,
razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze. Pomembno je vedeti, da v primeru, da ukrep sodnega organa ne obravnava ločeno deleža
za obdobno preživnino zakoncu od deleža, namenjenega vzdrževanju otrok, šteje, da je polovica preživnine oziroma "prispevka za
dom" namenjena zakoncu;
b) periodične prihodke, ki ne izhajajo ne iz kapitala ne iz dejavnosti (z izjemo trajnih dohodkov), vključno z oporočnimi rentami, preživninami itd.;
c) povračila in nadomestila, ki jih vračajo državne uprave in javne državne ustanove, za opravljanje javnih funkciji, povračila in nadomestila,
ki jih vračajo državne uprave in javne državne ustanove, za opravljanje javnih funkcij, razen če ne gre za storitve, ki jih nudijo subjekti,
ki opravljajo obrt ali poklic (53. čl., 1. odstavka enotnega besedila o dohodnini/TUIR), in da niso nastale v trgovskem poslovnem letu.
Sem sodijo tudi nadomestila članom odborov, katerih sestavo določa zakon (gradbeni občinski odbori, volilni občinski odbori, itd.);
d) povračila davčnim sodnikom, honorarnim sodnikom in drugim strokovnjakom nadzornega sodišča;
e) nadomestila in doživljenjske rente za parlamentarne dejavnosti in nadomestila za javne volilne funkcije (deželni, pokrajinski in občinski
svetniki) ter nadomestila za ustavne sodnike;
f) doživljenjske rente in rente za določen čas, za katere je zavezanec plačeval;
Rente iz pogodb, sklenjenih pred 31. decembrom 2000, se štejejo v dohodek v višini 60 odstotkov bruto prejemka. Dohodki iz pogodb,
sklenjenih po tem datumu, štejejo v celoti.
g) nadomestila za zasebno prakso znotraj javne ustanove s strani zaposlenih v državni zdravstveni službi (50. členom, 1. odst., črka e) Tuir)
Če ni dokazano nasprotno, se rente in periodični prihodki upoštevajo v višini in rokih, predvidenih z zakonom.
Vrstice od C6 do C8
Stolpec 2: navedite znesek prejetih prihodkov, naveden v točki 4 (drugi primerljivi prihodki) ali v točki 5 (preživnina zakoncu) Enotnega
potrdila 2017. V tem zadnjem primeru se označi tudi kvadratek v 1. stolpcu “Preživnina zakonca”.
III. RAZDELEK - IRPEF in dodatni pokrajinski davek davku IRPEF

Vrstica C9: navedite vse odtegljaje IRPEF za dohodke iz rednega delovnega razmerja in primerljive dohodke, ki so razvidni iz razdelka
I. in II. Znesek je naveden v točki 21 Enotnega potrdila 2017.
Vrstica C10: navedite celoten deželni davek IRPEF odtegnjen pri dohodkih iz rednega delovnega razmerja in izenačenih iz I. in II. razdelka. Znesek je naveden v točki 22 Enotnega potrdila 2017. Če ste prejeli plačila za družbeno koristno delo, za izpolnjevanje vrstic C9
in C10 sledite navodilom za stolpec 1 vrstic od C1 do C3 in zlasti oddelka z naslovom "Plačila za družbeno koristno delo".
IV. RAZDELEK - Dodatni občinski odtegljaji k davku IRPEF

Vrstica C11: navedite zadržane akontacije 2016 občinskega dodatka na dohodke iz rednega delovnega razmerja in primerljive dohodke,
ki so razvidni iz razdelkov I in II. Znesek je naveden v točki 26 Enotnega potrdila 2017.
Vrstica C12: navedite zadržane akontacije 2016 občinskega dodatka na dohodke iz rednega delovnega razmerja in primerljive dohodke,
ki so razvidni iz razdelkov I in II. Znesek je naveden v točki 27 Enotnega potrdila 2017.
Vrstica C13: navedite zadržane akontacije 2017 občinskega dodatka na dohodke iz rednega delovnega razmerja in primerljive dohodke.
Znesek je naveden v točki 29 Enotnega potrdila 2017.
Delavci v rednem delovnem razmerju ali upokojenci, ki so uveljavljali prekinitev odtegljajev Irpef, pokrajinskega in občinskega davka
Irpef na podlagi odredb izdanih po izrednih dogodkih, morajo vnesti v vrstice od C9 do C13 zneske skupnih odtegljajev Irpef, pokrajinskih
in občinskih davkov Irpef, ki zajemajo tiste, ki niso bili izvedeni na podlagi ukrepa prekinitve. V vrstico F5 preglednice F navedite prekinjeni
znesek. Za dodatna pojasnila glej v Dodatku postavko “Izjemni dogodki”.
V. RAZDELEK - Bonus Irpef

Prizna se dobropis, imenovan "bonus Irpef", imetnikom prihodkov iz naslova rednega delovnega razmerja in nekaterih primerljivih prihodkov,
katerih davek je višji od olajšav za redno delovno razmerje.
Je znesek dobropisa enak 960 evrov za imetnike skupnega prihodka, ki ne presega 24.000 evrov; v primeru, da je ta meja presežena, se dobropis
zmanjša vse do izničitve pri doseganju skupnega prihodka v višini 26.000 evrov.
K oblikovanju skupnega dohodka za potrebe bonusa davka Irpef prispevajo deleži dohodka, oproščeni obdavčitve na prihodke, predvidene za
raziskovalce in univerzitetne predavatelje ter za delavce, ki so se vrnili v Italijo. K oblikovanju skupnega dohodka za potrebe bonusa davka Irpef
ne prispeva seštevek plačil, izplačanih iz naslova dodatka k plači (odpravnina).
Dobropis dodeli delodajalec na plačilni listi (največ 80 evrov mesečno) od meseca januar 2016 dalje.
Kdor nudi davčno svetovanje, preračuna znesek pripadajočega dobropisa, pri čemer upošteva vse prijavljene prihodke, in ga označi v obračunskem
obrazcu 730-3, ki ga po predhodnem izračunu davkov izda zavezancu.
Če delodajalec ni izplačal bonusa bodisi delno ali v celoti, davčni svetovalec prizna pripadajoči znesek v tej napovedi.
Če se po izračunu davčnega svetovalca izkaže, da zavezancu ne pripada bonus v celoti ali deloma, se znesek, ki ga je priznal delodajalec, ob
pomanjkanju predvidenih pogojev (na primer ker je skupni prihodek presegel 26.000 evrov) zadrži s to napovedjo.
Če delodajalec ne opravlja funkcije nadomestnega plačnika davka, se pripadajoči bonus prizna neposredno v tej napovedi.
Za dodatne informacije si oglejte okrožnici št. 8/E z dne 28. aprila 2014 in 9/E z dne 14. maja 2014.
Za pravilni izračun bonusa s strani davčnih svetovalcev, morajo vsi zaposleni v rednem delovnem razmerju (šifre 2, 3,
4 ali 5 v 1. stolpcu vrstic od C1 do C3) izpolniti vrstico C14.
Vrstica C14 – Bonus Irpef
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Več obstoječih Potrdil
1) V primeru več obrazcev Enotnega potrdila, za katere se ni opravila izravnava:
- V stolpcu 1 se navede šifra 1, če je vsaj v enem od obrazcev Enotnega potrdila v točki 391 označena šifra 1. V stolpcu 1 pa se navede šifra
2, če je v vseh obrazcih Enotnega potrdila v točki 391 označena šifra 2.
- v 2. stolpcu se seštevek zneskov, navedenih v točki 392 v Enotnih potrdilih, za katera se ni opravila izravnava.
Če so v obrazcih Enotnega potrdila navedene različne šifre v točki 466, je potrebno pri izpolnjevanju stolpcev 3 in 4, za vsako šifro izpolniti posebno vrstico.
- v 5. stolpcu se navede seštevek zneskov, navedenih v točki 478 v Enotnih potrdilih;
Opozarjamo, da se v primeru, da je potrebno izpolniti več vrstic C14, stolčci 1, 2 in 5 izpolnijo samo v prvi od uporabljenih vrstic;
Če so v obrazcih Enotnega potrdila navedene različne šifre v točki 461, je potrebno pri izpolnjevanju stolpcev 3 in 4, za vsako šifro izpolniti posebno vrstico, zlasti.
- v stolpcu 3, se navede šifra, označena v točki 462 Enotnega potrdila;
- v 4. stolpcu se navede seštevek zneskov, navedenih v točki 463 v Enotnih potrdilih, za katera se ni opravila izravnava, za katere se je v točki
461 navedla ista šifra;
Opozarjamo, da se v primeru, da je potrebno izpolniti več vrstic C14, stolčci 1, 2 in 5 izpolnijo samo v prvi od uporabljenih vrstic.
2) Če je prisotno Enotno potrdilo, s katerim se uskladijo vsa predhodna Enotna potrdila, se v stolpcih od 1 do 5 vpišejo izključno podatki,
navedeni v Enotnem potrdilu, ki ga je izdal nadomestni plačnik, ki je opravil poravnavo (točke 391, 392, 466, 467 in 478).
V stolpcih 3, 4 in 5 se navedejo izključno podatki, navedeni v Enotnem potrdilu, ki ga je izdal nadomestni plačnik, ki je opravil poravnavo.
3) Če je prisotno Enotno potrdilo, s katerim se uskladijo samo nekateri obrazci Enotnega potrdila, je za izpolnjevanje stolpcev do 1 od 5
potrebno slediti zgoraj opisanim navodilom za obrazce Enotnega potrdila brez poravnave, pri čemer je potrebno upoštevati, da Enotno potrdilo,
izdano s strani nadomestnega plačnika, ki je opravil poravnavo, nadomesti obrazce Enotnega potrdila, za katere se je opravila poravnava.
VI. RAZDELEK - Drugi podatki

Vrstica C15 - Solidarnostni prispevek
1. stolpec (prihodek neto prispevka "pokojnine")
Navedite znesek v točki 453 Enotnega potrdila 2017, nanaša se na znesek pokojninskih prispevkov, ki jih upravljajo ustanove obveznega pokojninskega zavarovanja, v skupnem znesku, ki 14-krat presega minimalno zavarovanje INPS, neto že odtegnjenega prispevka za "pokojnine"
ustanove (odstavka 486 in 487, 1. člena zakona št. 147 z dne 27. decembra 2013).
2. stolpec (Zadržani solidarnostni prispevek)
Navedite znesek v točki 451 Enotnega potrdila 2017, nanaša se na znesek solidarnostnega prispevka, ki ga zadrži nadomestni plačnik davka.
V breme davčnih zavezancev, katerih skupni dohodek presega 300.000 EUR bruto na leto, je predviden solidarnostni prispevek v višini 3 odstotkov, ki se uporablja za del dohodka, ki presega prej omenjeno vrednost (2. odstavek 2. člena zakonskega odloka št. 138 z dne 13. avgusta
2011 in odlok ministra za gospodarstvo in finance z dne 21. novembra 2011). Solidarnostni prispevek se odbije od celotnega dohodka. Solidarnostnega prispevka ni potrebno plačati za pokojnine, od katerih se že odtegne prispevek "pokojnine" (vrstica C15, 1. stolpec).
Kdor nudi davčno svetovanje, preračuna znesek solidarnostnega prispevka za plačilo, pri čemer upošteva vse prijavljene prihodke, in ga označi
v obračunskem obrazcu 730-3, ki ga po predhodnem izračunu davkov izda zavezancu.
8. PREGLEDNICA D - Drugi dohodki
Preglednica D je razdeljena na dva Razdelka:
 v prvem se navedejo kapitalski dobički, prihodki iz rednega delovnega razmerja, prihodki iz samostojne dejavnosti in različni prihodki;
 v drugem se navedejo ločeno obdavčeni prihodki.
Vrstice od D3 do D5
Nekateri prihodki iz samostojne dejavnosti in drugačni prihodki (na primer nadomestila za samostojno priložnostno delo) z navedbo v preglednici D se lahko odčitajo v Enotnem potrdilu, ki ga izda nadomestni plačnik davka.
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1. Stolpec: (Šifra bonusa)
Navedite zgornjo šifro v točko 391 Enotnega potrdila 2017.
V Enotnem potrdilu 2015 je navedena:
 šifra 1 če je nadomestni plačnik davka priznal zaposlenemu bonus Irpef in ga je v celoti ali delno izplačal. V tem primeru se v stolpec
2 vrstice C14 navede znesek bonusa, ki ga je izplačal nadomestni plačnik (točka 392 Enotnega potrdila 2017);
 šifra 2 če nadomestni plačnik davka ni priznal zaposlenemu bonusa Irpef oziroma ga je priznal, a ga ni niti delno izplačal. V tem primeru
se 2. stolpec vrstice C14 ne izpolni.
Če zaposleni (npr. gospodinjski pomočnik, varuška ali negovalec starejših oseb) nima Enotnega potrdila, ker delodajalec ne opravlja funkcije nadomestnega plačnika davka, se v 1. stolpcu navede šifra 2.
2. stolpec (izplačani bonus)
Navedite znesek, ki ga je izplačal nadomestni plačnik davka in je naveden v točki 392 Enotnega potrdila 2017.
V nobenem primeru pa ne smete vpisati v obrazec 730 zneska pripadajočega, a neizplačanega bonusa, navedenega v točki 393 Enotnega potrdila.
Stolpec št. 3 (Vrsta oprostitve):
Navedite šifro, navedeno v točki 466 Enotnega potrdila.
Stolpec 4 (Oproščeni delež dohodka)
Prepišite znesek, naveden v točki 467 taistega Enotnega potrdila.
Stolpec št. 5 (Delež odpravnine)
Prepišite znesek, naveden v točki 478 Enotnega potrdila.

V naslednji tabeli so navedene vrstice preglednice D, v katere se vpišejo prihodki glede na "Namen" v 1. točki Enotnega potrdila 2017 Samozaposlitev.
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TABELA ZA USKLADITEV MED ENOTNIM POTRDILOM 2017 - SAMOZAPOSLITEV,
IN VRSTICAMI OD D3 DO D5 PREGLEDNICE D OBRAZCA 730/2017
"NAMEN", NAVEDEN V 1.
TOČKI E.P.

VRSTICA IN ŠIFRA, KI SE NAVEDE V PREGLEDNICI D

B

D3 šifra 1

Prejemki, ki izhajajo iz ekonomske uporabe intelektualne lastnine
in industrijskih izumov s strani avtorja ali izumitelja

C

D3 šifra 3

Dobički iz naslova pogodb o pridružitvi z udeležbo in pogodb o delitvi
dobička, kadar je prispevek izključno v obliki dela

D

D3 šifra 3

E

D3 šifra 2

L

D4 šifra 6

L1

D4 šifra 6

M

D5 šifra 2

Prihodki od občasnih samostojnih dejavnosti

M1

D5 šifra 3

Prihodki iz naslova prevzema obveznosti izvajanja, neizvajanja ali dovoljenja

M2

D5 šifra 2

Dohodki iz naslova samozaposlitve, ki se ne opravljajo redno in za katere ne
velja obvezna registracija v ločeno upravljanje ENPAPI.

N

D4 šifra 7

Nadomestila za potne stroške, pavšalna povrnitev stroškov, nagrade in nadomestila, ki jih izplačajo umetniškim direktorjem in tehničnim sodelavcem
za storitve nepoklicne narave s strani zborov, glasbenih in dramskih skupin
z ljubiteljskim naemnom in tistih, ki se izdajajo pri neposrednem izvajanju
amaterskih športnih dejavnosti.

O

D5 šifra 2

O1

D5 šifra 3

V1

D5 šifra 1

VRSTA PRIHODKA

Dobiček družbenikov-promotorjev ter ustanovnih družbenikov kapitalske
družbe
Nadomestila, ki izhajajo iz sodnih izterjav
občinskih uradnikov
Prihodki, ki izhajajo iz ekonomske uporabe intelektualne lastnine, industrijskih patentov ali jih prejemajo upravičeni subjekti iz brezplačnega naslova
(npr. dediči ali volilojemniki)
Prihodki, ki izhajajo iz ekonomske uporabe intelektualne lastnine, industrijskih patentov, ki jih prejemajo subjekti. ki so iz častnega naslova pridobili
pravico do njihovega izkoriščanja

Prihodki od občasnih samostojnih dejavnosti, za katere ne obstaja
obvezna registracija v ločeno upravljanje (okrožnica
INPS št. 104/2001)
Prihodki iz naslova prevzema obveze izvajanja, neizvajanja ali dovoljenja,
za katere ne velja obvezna registracija v ločeno upravljanje (okrožnica INPS
št. 104/2001)
Prihodki iz poslovnih dejavnosti, ki se ne opravljajo redno

I. RAZDELEK - Kapitalski dobički, prihodki samostojne dejavnosti in različni prihodki

Dohodki iz kapitala
Vrstici D1 in D2 se uporabita za napoved naslednjih prihodkov, prejetih v letu 2016, ne glede na čas nastanka pravice do njihovega prejemanja:
 dobičkov iz udeležbe v kapitalu družb in ustanov podvrženih Ires;
 dobički, ki so jih prerazporedile družbe in tuje ustanove katerekoli vrste;
 vsi drugi kapitalski dobički.
V teh vrsticah je treba prijaviti dohodke iz kvalificiranih ali nekvalificiranih naložb v družbe s sedežem v davčnih oazah držav ali ozemelj
s privilegiranim davčnim sistemom, s čigar vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranih trgih.
Ti prihodki so navedeni v potrjevanju zaslužka (CUPE) ali jih je mogoče povzeti iz drugih dokumentov, ki jih izdajo italijanski ali tuji izdajatelji vrednostnih papirjev ali posredniki.
V teh vrsticah pa se ne navede kapitalskih dohodkov, ki so podvrženi obdavčitvi pri viru oziroma nadomestnemu davku.
Kapitalski dohodki prispevajo k oblikovanju celotnega dohodka:
 v višini 49,72 odstotka, če izhajajo iz dobičkov, ustvarjenih iz poslovanja po poslovanju, ki je bilo v teku na dan 31. decembra 2007;
 v višini 40 odstotkov, če izhajajo iz dobičkov, ustvarjenih iz poslovanja do tekočega finančnega leta do 31. decembra 2007.
V celoti pa prispevajo k oblikovanju skupnih prihodkov tisti dobiček in drugi enakovredni prejemki, ki izhajajo iz podjetij s sedežem ali domicilom v državah ali na ozemljih s privilegiranim davčnim režimom.
Zavezanci, ki predložijo obrazec 730, morajo predložiti tudi razpredelnico RM iz obrazca DOHODKI za fizične osebe 2017, če so prejeli
v letu 2016 prihodke od naložb iz tujih virov, pri katerih niso bili obračunani davčni odtegljaji v primerih, ki jih predvideva italijanska zakonodaja, ali obresti, premije in drugi prihodki od obveznic in podobnih vrednostnih papirjev, javnih in zasebnih, za katere ni bil obračunan
nadomestni davek, kot ga predvideva uredba z zakonsko močjo št. 239 z dne 1. aprila 1996 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve.
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Vrstica D2 - Drugi kapitalski dobički
V vrstico D2 mora zavezanec vpisati druge bruto dohodke iz kapitala, prejete v letu 2016.
V stolpcu 1 (Vrsta prihodka) navedite eno izmed naslednjih šifer:
‘1’ v primeru obresti in drugih dohodkov, ki izjajajo iz glavnice dane kot posojilo in drugih pogodb (depoziti ali tekoči računi) vključno z razliko
med prejetim zneskom ob zapadlosti in zneskom danim kot posojilo ali polog ali na tekoči račun. Opozoriti je treba, da se te obresti štejejo
za prejete, razen, če se ne dokaže nasprotno, na časovne roke in v dogovorjenih zneskih; prav tako se štejejo obresti za prejete, če časovni
roki niso pisno opredeljeni, v znesku, dospelem v davčnem obdobju. Če višina obresti ni pisno določena, se obresti obračunajo po zakonsko
določeni obrestni meri;
‘2’ v primeru trajne rente, ki so posledica povračila prenosa nepremičnine ali predaje kapitala, davke v breme obdarovanca (1861. člen
civilnega zakonika) in trajne letne storitve iz kateregakoli naslova, tudi če določene v oporoki (1869. člen civilnega zakonika);
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Vrstica D1 – Dobiček in drugi enakovredni prihodki
V vrstico D1 navedite dobičke in druge primerljive dohodke v katerikoli obliki, ki jih je plačala kapitalska družba ali poslovne ustanove, rezidenti ali nerezidenti, v neseni v potrdilu izdanem družbi izdajateljici ali povzeti iz druge dokumentacije.
V to vrstico se navedejo tudi dobički in dohodki:
 ki izhajajo iz pogodb o udeležbi razen tistih, katerih delež družbenika sestoji izključno iz dela;
 ki izhajajo iz pogodb o soudeležbi (ali iz udeležbe skupaj z drugimi osebami ali podjetji s posli, ki pomenijo delitev dobička in izgube);
 ki so pridobljeni v primeru odstopa, zmanjšanja previsokega kapitala ali likvidacije družbe in ustanov tudi poravnave ne glede na
časovno obdobje od ustanovitve družbe in obvestila o odstopu, sklepa o zmanjšanju kapitala ali začetku likvidacije.
V stolpcu 1 (Vrsta prihodka) navedite eno izmed naslednjih šifer:
‘1’ v primeru dobička in drugih enakovrednih prihodkov kvalificirane narave, ki jih izplačajo podjetja s sedežem v Italiji ali s sedežem ali domicilom v državah ali na ozemljih z ne-privilegiranim davčnim režimom, ki so nastali do poslovnega leta v teku na dan 31. decembra 2007;
‘2’ v primeru dobička in drugih enakovrednih dohodkov kvalificirane narave, ki jih izplačajo podjetja s sedežem ali domicilom v državah
in območjih s privilegiranim davčnim režimom. Šteje, da izvirajo iz družb s sedežem v državah ali ozemljih s privilegiranim režimom
dobički, ki se nanašajo na neposredne naložbe v takšne družbe ali na udeležbe z nadzorom, tudi stvarnim, neposrednim in posrednim,
v drugih družbah s sedežem v tujini, ki ustvarjajo dobičke iz naložb v družbe s sedežem v državah ali na ozemljih s privilegiranim režimom in v mejah teh dobičkov (4. odstavek 47. člena pravilnika TUIR, spremenjenega z alinejo a), 1. odstavka 3. člena zakonodajnega odloka št. 147 z dne 14. septembra 2015);
‘3’ v primeru dobička ali drugih enakovrednih dohodkov nekvalificirane narave, ki so jih ustvarila podjetja s sedežem ali domicilom v državah ali na ozemljih z ugodnim davčnim režimom, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranih trgih. Če je Agencija za
prihodke izdala pozitivno mnenje po opravljenem zasliševanju (predlaganem na podlagi alineje b, 5. odstavka 167. člena TUIR), pa je
potrebno dobičke in druge prihodke navesti v oddelku V razpredelnice RM obrazca DOHODKI za fizične osebe 2017;
‘4’ v primeru dobičkov in drugih enakovrednih prihodkov kvalificirane narave, ki izhajajo iz podjetij s sedežem ali domicilom v državah ali
na ozemljih s privilegiranim davčnim režimom, nastalih do poslovnega tekočega leta do 31. decembra 2007, za katere je Agencija za
prihodke izdala pozitivno mnenje po opravljenem zaslišanju (predlagano na podlagi 5. odstavka 167. člena TUIR);
‘5’ v primeru dobička in drugih enakovrednih prihodkov, ki jih izplačajo podjetja s sedežem v Italiji ali v državah z ne-privilegiranim davčnim
režimom, ki so nastali po poslovnem letu, ki je bilo v teku na dan 31. decembra 2007;
‘6’ v primeru dobičkov in drugih enakovrednih prihodkov kvalificirane narave, ki izhajajo iz podjetij s sedežem ali domicilom v državah ali
na ozemljih s privilegiranim davčnim režimom, nastalih od poslovnega tekočega leta po tistem v teku na dan 31. decembra 2007, za
katere je Agencija za prihodke izdala pozitivno mnenje po opravljenem zaslišanju (predlagano na podlagi 5. odstavka 167. člena
TUIR).
‘7’ v primeru dobičkov in drugih enakovrednih prihodkov, ki bi se navedli s šifro 2, za katere namerava zavezanec uveljaviti obstoj pogojev, navedenih v alineji c) 1. odstavka 87. člena pravilnika TUIR, če ni vložil zahtevka, predvidenega z alinejo b) 5. odstavka 167. člena
pravilnika TUIR, oziroma ga je vložil, a ni dobil ugodne rešitve, oblikovan iz dobičkov, ustvarjenih v poslovnem letu v teku na dan 31.
decembra 2007;
‘8’ v primeru dobičkov in drugih enakovrednih prihodkov, ki bi se navedli s šifro 2, za katere namerava zavezanec uveljaviti obstoj pogojev,
navedenih v alineji c) 1. odstavka 87. člena pravilnika TUIR, če ni vložil zahtevka, predvidenega z alinejo b) 5. odstavka 167. člena
pravilnika TUIR, oziroma ga je vložil, a ni dobil ugodne rešitve, oblikovan iz dobičkov, ustvarjenih v poslovnem letu, ki sledi poslovnemu
letu v teku na dan 31. decembra 2007.
Stolpec 2 (prihodki)
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 1 ali 4 ali 7, navedite 40 odstotkov zneska dobička in drugih enakovrednih prihodkov, izplačanih v letu
2016, ki izhajajo iz ustreznega dokumenta o potrjevanju dobička, ki ga izda izdajatelj, v točkah 28, 30, 32 in 34;
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 5 ali 6 ali 8, navedite 49,72 odstotkov zneska dobička in drugih enakovrednih prihodkov, izplačanih v
letu 2016, ki izhajajo iz ustreznega dokumenta o potrjevanju dobička v točkah 29, 31 in 33;
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 2 ali 3, navedite 100 odstotkov zneska dobička in drugih enakovrednih prihodkov, izplačanih v letu
2016, ki izhajajo iz ustreznega dokumenta o potrjevanju dobička v točkah 28, 30, 32 in 34.
V stolpcu 4 (zadržani zneski) navedite skupni znesek nastalih zadržanih zneskov akontacije, naveden v točki 38 dokumenta o potrjevanju dobička.
Če je bilo izdanih več potrdil o dobičku in/ali enakovrednem dohodku, je potrebno izpolniti samo eno vrstico D1, pri čemer se v stolpcu 2
navede vsota posameznih zneskov dobičkov in drugih enakovrednih prihodkov, v stolpcu 4 pa znesek davčnega odtegljaja. Če ste prejemali dobiček in/ali dohodek, za katerega je potrebno navesti različne šifre, je potrebno izpolniti dodatne vrstice D1, in sicer v dodatnih
obrazcih z razpredelnico D.
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‘3’ v primeru povračila, ki so rezultat osebnega jamstva (poroštva) ali realnega jamstva (zastavitve ali hipoteke) v prid tretjih oseb;
‘4’ v primeru dohodke, ki jih izplačajo podjetja ali ustanove, ki se ukvarjajo z upravljanjem premoženja za skupni interes oseb, sestavljenega iz denarnih vsot ali dobrin tretjih oseb ali investicij slednjih, vključno z razliko med prejeto vrednostjo po izteku in vrednostjo, dano
v upravljanje. Poleg tega morajo biti vključeni dobički, ki izhajajo iz organizacij kolektivnega podjema, ki nalagajo v vrednostne papirje
tujega prava v skladu s smernicami Evropske unije;
‘5’ v primeru:
– drugih obresti, razen tistih, ki imajo kompenzacijski značaj, ki niso zgoraj navedene;
– katerikoli drugi prejemek na določen način, ki izhaja iz uporabe glavnice;
– drugi prejemki, ki izhajajo iz drugih razmerij, katerih predmet je uporaba glavnice razen razmerij preko katerih se realizirajo pozitivne
in negativne razlike odvisne od negotovega dogodka;
– prejemki, ki izhajajo iz terminskih poslov vrednostnih papirjev, ki prispevajo k oblikovanju celotnega dohodka zavezanca;
– prejemki, ki izhajajo iz zajamčenega posojila vrednostnih papirjev, ki prispevajo k oblikovanju skupnega dohodka zavezanca;
– zamudne obresti;
– obresti za odlog plačila za kapitalske dobičke;
‘6’ v primeru prejemkov kot nadomestilo dohodkov iz kapitala, tudi zaradi predaje kreditov ter odškodnin, tudi iz zavarovalniških polic, kot
odškodnina za večjo škodo pri izgubi dohodkov;
‘7’ v primeru dobičkov, ki izhajajo iz pogodb izmenjave med nosilcem družbe in pridruženim članom ter pogodb soudeležbe pri dobičku
v skladu s 44. členom, 1. odst., črka f) Tuir , če jih odbije pridruženi član na podlagi predpisov TUIR veljavnih pred reformo obdavčitve
družb (zakonski odlok 344/2003).
‘8’ v primeru dohodka, ki se zaradi preglednosti nepremičninskih skladov, razen tistih iz 3. odstavka 32. člena uredbe z zakonsko močjo
št. 78 z dne 31. maja, kakor je bila spremenjena z 8. členom uredbe z zakonsko močjo št. 70 z dne 13. maja 2011, pripišejo družbenikom, razen tistim, ki so navedeni v zgoraj omenjenem 3. odstavku, ki imajo v lasti deleže v obsegu več kot 5 odstotkov sredstev sklada na dan 31. decembra 2016 ali če je ta nižji ob koncu obdobja upravljanja sklada.
V tej vrstici je potrebno navesti dohodke, ki so vključeni v zneskih ali v normalnih vrednostih sredstev, pripisanih k zapadlosti pogodb in
vrednostnih papirjev, za katere so bile navedene šifre 1, 4 in 7, če je trajanje veljavnosti pogodb ali vrednostnih papirjev krajše od pet let;
če pa je obdobje veljavnosti daljše od pet let, je potrebno te prihodke navesti v vrstici D7 z navedbo šifre 8 (v tem primeru bo prihodek
predmet ločene obdavčitve, razen v primeru opcije redne obdavčitve).
V stolpcu 2 (prihodki) navedite znesek prihodkov glede na vrsto, navedeno v stolpcu 1.
V stolpcu 4 (zadržani zneski) navedite skupen znesek nastalih zadržanih zneskov akontacij.
Če ste prejemali dohodek, za katerega je potrebno navesti različne šifre, je potrebno izpolniti dodatne vrstice D2, in sicer v dodatnih
obrazcih z razpredelnico D.
Vrstica D3 - Prihodki iz dejavnosti, sorodnih samozaposlitvi
V tej vrstici je potrebno navesti prihodke iz drugih dejavnosti samozaposlitve, ki so opredeljene kot samozaposlitvi sorodne dejavnosti,
ker nimajo nekateri značilnosti, ki jih samozaposlitev ima.
Za tovrstne prejemke so predvideni odtegljaji bruto davka, ki jih bo, če so upravičeni, pripoznala oseba, ki nudi davčno svetovanje. Ti odbitki so v resnici teoretični, saj je njihova določitev odvisna od dohodkovnega položaja davčnega zavezanca (glej tabelo 8 vneseno po
Dodatek).
V stolpcu 1 (vrsta prihodkov) navedite vrsto prihodkov z eno izmed naslednjih označevalnih šifer:
‘1’ za prejemke, ki izhajajo iz uporabe intelektualne stvaritve in podobnih industrijskih izumov in podobnih s strani avtorja ali izumitelja (patenti,
znaki, okrasni in uporabni modeli, znanje, knjige in članki časopisov in revij itd.); gre za nadomestila vključno z najemninami za cesijo umetniških del ali izumov, ki so zaščiteni na podlagi avtorskega prava in so bili ustvarjeni tudi slučajno, razen če so predmet lastne dejavnosti. Ti
prihodki so označeni s črko "B" v točki 1 "Namen" v Enotnem potrdilu 2017 - Samozaposlitev;
‘2’ za nadomestila, ki izhajajo iz sodnih izterjav občinskih sekretarjev. Ti prihodki so označeni s črko "E" v točki 1 "Namen" v Enotnem
potrdilu 2017 - Samozaposlitev;
‘3’ za dohodke, ki izhajajo iz pogodb o udeležbi v dobičku v podjetjih, če je udeležba le v obliki dela, soudeležbe v dobičku, če delež sestoji izključno iz delovne storitve in za dobičke, ki pripadajo promotorjem in družbenikom -ustanoviteljem delniških družb, komanditnih
delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo. Ti prihodki so označeni s črko "C" ali "D" v točki 1 "Namen" v Enotnem potrdilu
2017 - Samozaposlitev.
V stolpcu 2 (prihodki) navedite znesek prihodkov, prejetih v letu 2016 v bruto znesku brez ustrezajočega pavšalnega odbitka, ki ga bo
obračunala oseba, ki nudi davčno svetovanje.
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 1, pripada pavšalni odbitek v višini 25 odstotkov. Če je davčni zavezanec star manj kot 35 let, se znižanje
obračuna v obsegu 40 odstotkov.
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 2, pripada pavšalni odbitek v višini 15 odstotkov.
V stolpcu 4 (zadržani zneski) navedite znesek nastalih zadržanih zneskov akontacij.
Posamezniki, ki so prejeli nadomestilo za prenehanje pogodbe o zaposlovanju prek agencij, morajo izpolniti razpredelnico RM v obrazcu
DOHODKI 2017 (zvezek 2).
Vrstica D4 - Drugačni prihodki (za katere ni predviden odbitek)
V stolpcu 1 (vrsta prihodkov) navedite vrsto prihodkov z eno izmed naslednjih označevalnih šifer:
‘1’ za zneske, prejete za prodajo, tudi delno, zemljišč ali zgradb po parcelizaciji zemljišč ali po izvršitvi del, ki omogočajo zazidljivost
zemljišča. Za podrobnejša tehnična pojasnila parcelizacije glej Dodatek, geslo “Parcelizacija”;
‘2’ za zneske, prejete za predajo proti plačilu nepremičnin, kupljenih (vključno s kmetijskimi zemljišči) ali zgrajenih pred manj kot petimi
leti. Izključeni so zneski, prejeti iz prodaje nepremičnin, ki so prišle v last z dedovanjem, in prodaje urbanih stanovanjskih enot, ki so
bile za večino obdobja med nakupom ali gradnjo in prodajo uporabljane kot glavno prebivališče osebe, ki prodaja, ali njenih družinskih
članov. V primeru odplačne cesije nepremičnin prejetih kot darilo, za določanje obdobja petih let se mora darovalec sklicevati na dan
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Stroški in izdatki, ki jih zavezanec vpiše v 3. stolpec ne smejo v nobenem primeru presegati plačila in v okviru vsakega plačila, tistih, ki so bili plačani za vsak izvedeni posel. Zavezanec mora izpolniti in shraniti posebno preglednico v katero se navedejo vsi dohodki, označeni s šiframi 1, 2 in 3, in za vse opravljene naloge, bruto znesek plačil,
znesek stroškovza vsako nalogo in doseženi dohodek. To poročilo, če zaželeno, mora zavezanec predložiti na zahtevo pristojne Agencije za Prihodke. Za dohodke, navedene s šiframa 1 in 2, mora biti ohranjena in po potrebi predložena tudi sodna cenitev.
V stolpcu 4 (zadržani zneski) navedite znesek nastalih zadržanih zneskov akontacij.
Če je v 1. stolpcu vpisana šifra 7, zavezanec vpiše celoten znesek akontacij. Medtem ko se celotni dodatni deželni davek odtegne se vnese v stolpec 5, vrstice F2, preglednice F.
Vrstica D5 - Prihodki iz občasnih dejavnosti (tržnih ali iz samostojne dejavnosti) ali dogovorjenih obveznosti in plačil
V tej vrstici je potrebno navesti tudi prihodke iz poslovnih dejavnosti ali samozaposlitve, ki se ne izvajajo običajno, oziroma dohodke iz
sprejetih dogovorjenih obveznosti in plačil.
Za prihodke, ki jih je potrebno navesti v vrstici D5, so predvideni odbitki od bruto davka, ki jih, če so upravičeni, prizna oseba, ki nudi davčno
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nakupa ali izgradnje nepremičnin. Ne navedejo se plačila za prenos, če je bil za realizirani dobiček ob prenosu apliciran in plačan nadomestni davek s strani notarja;
‘3’ za prihodke iz predaje nepremičnin v užitek ali podnajem, iz najemnine, zakupa, izposoje ali dovoljenja uporabe vozil, avtomobilov in
drugih premičnih dobrin;
‘4’ za zemljiške dohodke, ki niso katastrsko opredeljeni (obveznosti, desetine, rajoni, zakupi in drugi dohodki iz proizvodov iz posestva
ali podobnih), vključno z dohodki zemljišč, danih v zakup za nekmetijsko uporabo;
‘5’ za dohodke od zemljišč in stavb v tujini (drugačni od tistih, ki so vključeni v naslednjo šifro 8);
‘6’ za dohodke, ki izhajajo iz gospodarske uporabe izuma, patentov in postopkov, formul in informacj glede izkušenj pridobljenih na industrijskem, poslovnem ali znanstvenem področju, ki jih prejemajo upravičenci brezplačno (npr. dediči ali volilojemalci avtorja ali inovatorja) in subjektov, ki so odplačno pridobili pravice na njihovo uporabo. Ti prihodki so označeni s črko "L" ali "L1" v točki 1 "Namen"
v Enotnem potrdilu 2017 - Samozaposlitev. Kdo je pridobil dohodek neodplačno mora prijaviti v celoti in nima pravice do dobitka stroškov. Tisti, ki je pridobil dohodek odplačno, mora prijaviti prejeti znesek, pavšalno zmanjšan za 25 odstotkov;
‘7’ – za povračilo stroškov za zunanje tekme, normirana povračila stroškov, premije in nadomestila, ki jih izplačajo umetniški direktorji
tehničnim sodelavcem za storitve neprofesionalne narave s strani zborov, glasbenih in dramskih skupin, ki zasledujejo amaterske
cilje in tistih, ki se izdajajo pri neposrednem izvajanju amaterskih športnih dejavnosti CONI, državne športne federacije, UNIRE, zavodi za spodbujanje športa in druge organizacije, ki se ukvarjajo z nepoklicnimi športnimi dejavnostmi, ki jih slednji priznavajo in za
plačila. Ti zneski so označeni s črko "N" v točki 1 "Namen" v Enotnem potrdilu 2017 - Samozaposlitev;
– ki izhajajo iz pogodb usklajenega in trajnega sodelovanja administrativno-upravljalne nepoklicne narave v korist amaterskih in športnih društev.
Ta plačila gre vpisati samo, če presegajo 7.500,00 evrov. Za dodatna pojasnila glej Dodatek, geslo “Prejemki od neprofesionalnih športnih dejavnosti”;
‘8’ za dohodke od neoddanih nepremičnin v tujini, za katere je potrebno plačati davek IVIE, in stavb, namenjenih glavnemu bivališču, ki
so v Italiji razvrščene v katastrske kategorije A/1, A/8 in A/9;
‘9’ za druge prihodke, za katere ni bil obračunan noben davčni odtegljaj, na primer dobitki v tujini zaradi udeležbe pri spletnih igrah.
V stolpcu 2 (prihodki) navedite bruto prihodke, prejete v letu 2016.
V primeru zemljišč in stavb v tujini:
 za nepremičnine v zakupu (šifra 5 v stolpcu 1 te vrstice D4):
– če dohodek iz najema nepremičnine v tujini ni predmet davka na dohodek v tuji državi, je potrebno v tem stolpcu navesti znesek prejete
najemnine, zmanjšan za 15 odstotkov v smislu pavšalnega odbitka za izdatke;
– če pa je dohodek iz najema obdavčen v tuji državi, je potrebno v tem stolpcu navesti neto znesek (kar pomeni neto brez tesno povezanih stroškov, ki se morebiti priznajo v tuji državi), kot je bil prijavljen v tej državi za leto 2016 (ali v primeru neskladja med davčnimi
obdobji za davčno obdobje iz tuje države, ki se izteče v italijanskem letu). V tem primeru pripada davčna olajšava za davke, plačane
v tujini;
 za nepremičnine, ki niso v zakupu in za katere se obračuna IVIE, ter za zgradbe, ki se uporabljajo kot glavno prebivališče (šifra 8 v stolpcu 1 te vrstice D4), dohodki niso obdavčeni z IRPEF in njegovimi dodatki. Nepremičnine ni potrebno prijavljati v napovedi, če le-ta v
tuji državi ni obdavčljiva in davčni zavezanec ni prejel nobenega dohodka; če je nepremičnina v tuji državi obdavčljiva po stopnjah
davčnega vrednotenja ali podobnih merilih, je potrebno navesti znesek, ki izhaja iz cenitve, opravljene v tujini, zmanjšane za morebitne
priznane stroške.
Če je bila v stolpec 1 vpisana šifra 6, morajo prejemniki iz brezplačnega naslova navesti dohodek v celoti, brez odbitka stroškov, medtem
ko prejemniki iz naslova plačila prijavijo prejeti znesek po normiranih stroških v višini 25 odstotkov.
Če je bila v stolpcu 1 navedena šifra 7, vpiše zavezanec prejete zneske vključno s franšizo 7.500,00 eur;
V stolpcu 3 (stroški) navedite stroške, ki so izrecno povezani z nastankom prihodkov, označenih s šiframi 1, 2 in 3. Stroški za odškodnino
za t.i. povračilo plačila za odpoved niso predmet odbitki.
Če je bila v stolpec 1 navedena šifra 1 ali 2 sestojijo stroški iz nakupne cene ali iz stroška izdelave odstopljene dobrine, povečane za vsak
drugi povezan strošek. Predvsem za zemljišča, ki so predmet parcelacije ali del, ki omogočajo le-tem, da postanejo zazidljiva, če so bila
kupljena več kot pet let pred začetkom poslov, se predpostavlja kot cena normalne vrednosti zemljišča v petem predhodnem letu. Za
zemljišča, prejeta v dar, in za stavbe, zgrajene na zemljiščih, prejetih v dar, se upošteva običajna vrednost zemljišča, ki je veljala na dan
začetka posegov, ki ustvarjajo povečano vrednost. Če prejemki niso izplačani v celoti v istem davčnem obdobju, se stroški
obračunajoglede na prejemke v davčnem obdobju, tudi če so že poravnani, z dodatnim ustreznim odbitkom pri prijavi drugih zneskov v
davčnih obdobjih, v katerem so prejeti zneski.
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svetovanje. Te olajšave so teoretične, ker določanje le teh je odvisno od dohodkovnega stanja zavezanca (glej tabela 8 v Dodatku).
V stolpcu 1 (Vrsta prihodka) navedite eno izmed naslednjih šifer:
‘1’ za dohodke, ki izhajajo iz trgovskih dejavnosti, ki se ne izvajajo običajno. Ti prihodki so označeni s šifro "V1" v točki 1 "Namen" v Enotnem potrdilu 2017 - Samozaposlitev, če se nanašajo na provizije, izplačane za priložnostno izvajanje dejavnosti trgovskega potnika
ali zastopnika ali posrednika;
‘2’ za dohodke, ki izhajajo iz samostojnega dela, ki se ne izvajajo običajno. Ti prihodki so označeni s črko "M", “M2” ali "O" v točki 1 "Namen" v Enotnem potrdilu 2017 - Samozaposlitev.
Ne prijavijo se nadomestila, ki jih prejme zakonec, otroci, rejenci ali posvojenci, mladoletniki ali permanento nesposobni za delo in predniki za samostojno delo, ki se ne opravlja običajno za umetnika ali strokovnjaka.
‘3’ za dohodke, ki izhajajo iz obveznosti, da se nekaj naredi, ne naredi ali omogoči (primer: odškodnina za odstop zaradi pomanjkljivega
števila zaposlenih v skladu z zakonom št. 482 z dne 02. aprila 1968). Ti prihodki so označeni s črko "M1" ali "O1" v točki 1 "Namen"
v Enotnem potrdilu 2017 - Samozaposlitev;
‘4’ za dohodek, ki izhaja iz občasne oddaje v najem čolnov in rekreativnih plovil, ki so predmet nadomestnega davka v višini 20 odstotkov
(razpredelnica RM, oddelek XV iz obrazca DOHODKI za fizične osebe 2017). Kdor nudi finančno svetovanje, bo te prihodke upošteval
brez/neto pripadajočih stroškov, izključno za izračun dolgovane akontacije Irpef za leto 2017 (5. odstavek člena 59-ter, zakonske uredbe št. 1/2012).
V stolpcu 2 (prihodki) navedite bruto prihodke, prejete v letu 2016.
V stolpcu 3 (stroški) navedite stroške, ki se nanašajo na nastanek prihodkov.
Stroški in obveznosti, ki se navedejo v stolpec 3 ne morejo v nobenem primeru presegati plačila in v okviru vsakega plačila, tiste, ki so bili plačani za vsak izvedeni posel. Zavezanec mora izpolniti in ohraniti razpredelnico v
kateri je navedena višina plačila za vsak dohodek za vsak opravljeni posel , znesek stroškov za vsak posel in doseženi dohodek. Če se zahteva ta razpredelnica, mora biti predložena ali posredovana pristojnemu uradu Agencije
za Prihodke.
V stolpcu 4 (zadržani zneski) navedite znesek nastalih zadržanih zneskov akontacij.
II. RAZDELEK - Ločeno obdavčeni prihodki

Vrstico D6 - Prihodki, ki so jih prejeli volilojemalci ali dediči
V vrstici D6 je potrebno navesti vse dohodke, prejete v letu 2016, od dediščine in volil zaradi smrti upravičene osebe, razen prihodkov
od zemljišč, od podjetij in dohodkov, ki izhajajo iz opravljanja umetniških in poklicnih dejavnosti.
Med kapitalskimi dobički, ki jih prejmejo dediči ali volilojemalci, spadajo dobički in drugi podobni dobički, ki izhajajo iz kvalificiranega deleža v kapitalski družbi in gospodarski ali negospodarski subjekt, rezidenti ali nerezidenti, vključno z dobički ki izhajajo iz kolektivnega naložbenega podjema za vlaganje v prenosljive prednostne papirje tujega prava, k niso v skladu z direktivami Skupnosti ali nekvalificirani
delež v družbi, ki je rezident v državah ali ozemljih s privilegiranim davčnim sistemom, z vrednostnimi papirji s katerimi se ne trguje na
urejenih trgih izplačanih v katerikoli obliki ali navedeni v točkah od 28 do 34 potrdila o dobičkih ali povzetih iz druge dokumentacije ter dohodki doseženi v času odstopa, zmanjšanja presežnega kapitala ter likvidacije podjetij ali ustanov. Čeprav je bilo dediču ali volilojemalcu
izdanih več potrdil, ki vsebujejo dobičke in/ali dohodke z isto šifro, je potrebno izpolniti samo eno vrstico, s seštetjem posameznih zneskov
dobičkov, drugih poravnanih prihodkov in odtegljajev v posameznih certifikatih. Če ste prejemali dobiček in/ali dohodek, za katerega je
potrebno navesti različne šifre, je potrebno izpolniti dodatne vrstice D6, in sicer v dodatnih obrazcih z razpredelnico D.
Ni potrebno prijavljati naslednjih zneskov, če jih izplačujejo osebe in organizacije, ki so obvezne zadržati davčne odtegljaje pri viru:
 obroki pokojnine ali plače;
 odpravnine in enakovredne odškodnine;
 zaostala nadomestila plač za zaposlene in njim podobna izplačila;
 odškodnina prejeta za prekinitev usklajenega in trajnega sodelovanja, če pravica do odškodnine izhaja iz listine, kjer je jasno naveden
datum datiran pred sklenitvijo razmerja.
V stolpcu 1 (vrsta prihodka) navedite:
 šifro 1 v primeru dobička in drugih enakovrednih prihodkov kvalificirane narave, ki jih izplačajo podjetja s sedežem v Italiji ali s sedežem ali
domicilom v državah ali na ozemljih z ne-privilegiranim davčnim režimom, ki so nastali do poslovnega leta v teku na dan 31. decembra 2007;
 šifra 2 v primeru dobičkov ali drugih podobnih prihodkov kvalificirane narave podjetij, ki so rezidenti ali imajo domicil v državah in na
ozemljih s privilegiranim davčnim sistemom;
 šifra 3 v primeru dobičkov in drugih podobnih dohodkov nekvalificirane narave podjetij rezidentov ali z domicilom v državah ali teritorijih
s privilegiranim davčnim rrežimom z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na urejenih trgih. V primeru dobičkov ali drugih prihodkov,
ki bi morali biti navedeni s šifro 3, za katere pa je Agencija za prihodke izdala ugodno mnenje po zahtevi predlagani (predlog na podlagi
5. odstavka 167. člena TUIR), morajo biti ti zneski navedeni v razdelku V preglednice RM obrazca DOHODKI za Fizične osebe 2017;
 šifra 4 v primeru dobičkov ali drugih prihodkov ustvarjenih do poslovnega leta v teku na dan 31. decembra 2007, ki se navedejo s šifro
2, vendar za katere je Agencija za prihodke izdala ugodno mnenje po zahtevku (predlagano na podlagi 167. člena, 5. odst.TUIR);
 šifra 5 za druge kapitalske dobičke;
 šifra 6 za prihodke iz samostojne dejavnosti, ki se ne izvaja običajno ali izhaja iz prevzetih obveznosti da se nekaj stori, da se ne stori ali
omogoči;
 šifra 7 za prihodke, ki izhajajo iz koordiniranega in kontinuiranega sodelovanja, razen v primeru odpravnin, ki ne smejo biti navedene
v davčni napovedi;
 šifra 8 za zapadle dohodke pokojnika, ki so jih v letu 2016 prejeli dediči ali volilojemalci zaradi smrti upravičenca, ki izhaja iz gospodarske uporabe izuma in podobne uporabe s strani avtorja ali iznajditelja (patenti, risbe in znaki, znanje, knjige in članki za revije in
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Vrstico D7 - Povrnjeni davki in stroški v letu 2016 ter drugi ločeno obdavčeni prihodki
V stolpcu 1 (vrsta prihodkov) navedite vrsto prihodkov z eno izmed naslednjih označevalnih šifer:
‘1’ neplačana nadomestila iz odvisne zaposlitve, kot tudi kakršna koli nadomestila plač, ki jih izplača oseba, ki ni pravno zavezana za
odtegljaje akontacij;
‘2’ zneski za odškodnino, tudi v obliki zavarovanja, za škodo zaradi izgube dohodka iz odvisne zaposlitve in drugih dohodkov, navedenih
v razpredelnici D, za več let;
‘3’ prejeti zneski kot povračilo davkov ali dajatev, vključno s prispevkom Nacionalnemu zdravstvenemu sistemu, ki so bili v letu 2016 kot
odbitek v preteklih letih od skupnih dohodkov v smislu odbitnih obveznosti predmet odpusta, nadomestila ali drugačnega povračila
(tudi v obliki davčnega dobropisa) s strani davčnih uradov ali tretjih oseb, vključno z nadomestnim plačnikom v okviru postopka
davčnega svetovanja;
‘4’ zneski, pridobljeni na podlagi povračila stroškov, ki ustvarjajo pravico do odbitka in so bili v letu 2016 poplačani ali drugače vrnjeni s strani
tretjih oseb, vključno z delodajalcem ali pokojninskim zavodom. Ti zneski zajemajo tudi plačane prispevke ne za investicijsko vzdrževanje
za hipotekarne kredite, plačane v davčnem obdobju, ki sledi obdobju, ko je zavezanec uveljavljal olajšave za pasivne obre-sti ne da bi
upošteval te prispevke. Med te zneske se šteje delež pasivnih obresti za katere je zavezanec uveljavljal olajšavo v preteklih letih za posojila najeta za gradbene posege za obnovo, ki se nanašajo na znesek neuporabljenega posojila za plačilo stroškov obnovitvenih posegov;
‘5’ zneski, pridobljeni kot povračilo stroškov za posege obnove nepremičnin in ukrepe za varčevanje z energijo, za katere se koristi odbitek;
‘6’ kapitalski dobiček, ustvarjen s prodajo stavbnih zemljišč v skladu z urbanističnimi dokumenti, veljavnimi v času prodaje. Za zazidalna
emljišča se štejejo tista, ki so kvalificirana kot zazidljiva zemljišča z ureditvenim načrtom in če tega načrta ni z drugimi urbanističnimi
instrumenti veljavnimi v trenutku cesije. V tem primeru se dobiček ustvari tudi, če je bilo zemljišče kupljeno na podlagi dedovanja ali
darila ali je bilo kupljeno iz plačnega naslova več kot pet let;
‘7’ kapitalski dobički in drugi zneski, prejeti kot odškodnine za razlastitev ali iz drugačnega naslova v postopku razlastitve (od 5. do 8.
odstavka 11. člena zakona št. 413 z dne 30. decembra 1991). Navedba tega dohodka v davčni napovedi se nanaša le na davčne zavezance, ki so prejeli zneske, za katere velja davčni odtegljaj pri viru in ki se nameravajo odločiti za obdavčitev teh dobičkov na navadne načine (ločena obdavčitev ali izbira navadne obdavčitve), zato se odšteje davčni odtegljaj pri viru, ki se v tem primeru šteje kot
akontacija. Ostale podrobnosti najdete v Dodatku pod naslovom "Nadomestilo za razlastitev";
‘8’ prihodki zajeti v zneskih ali v normalni vrednosti dobrin dodeljenih ob izteku pogodb in vrednostni papirji v skladu s črko a), b), f), in
g), odst.1, 44. člena enotnega besedila o dohodnini (TUIR), ko niso podvrženi odtegljaju ob izvoru nastanka davčne obveznosti ali
nadomestni davek, če je obdobje trajanja pogodbe ali vrednostnega papirja več kot pet let.
V stolpcu 2 (opcija za običajno obdavčitev) označite polje v primeru izbire opcije za običajno obdavčitev. Možnost ni dovoljena, če je
bila v stolpcu 1 navedena šifra 1;
V stolpcu 3 (leto) navedite:
 leto nastanka pravice do prejemanja, če je v stolpcu 1 navedena šifra 1, 2, 6, 7 ali 8;
 davčno leto, v katerem je davkoplačevalec koristil odbitek ali odtegljaj, če je bila v stolpcu 1 navedena šifra 3 ali 4;
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časopise, itd.);
 šifra 9 za prihodke iz dejavnosti protesta občinskih sekretarjev;
 šifra 10 za druge prihodke prejete v letu 2016 razen katastrskih dohodkov, prihodkov podjetniške in umetniške dejavnosti ter prihodkov
navedenih v predhodnih šifrah;
 šifro 11 za dobiček in druge enakovredne prihodke, ki jih izplačajo podjetja s sedežem v Italiji ali v državah z ne-privilegiranim davčnim
režimom, ki so nastali po poslovnem letu, ki je bilo v teku na dan 31. decembra 2007;
 šifra 12 v primeru dobičkov ali drugih prihodkov nastalih na podlagi poslovnega leta po poslovnem letu v teku na dan 31. decembra
2007, ki se navedejo s šifro 2, vendar za katere je Agencija za Prihodke izdala ugodno mnenje po zahtevku, predlaganem v skladu s
167. čenom, 5. odst. enotnega besedila o dohodnini (TUIR).
V stolpcu 2 (opcija za redno obdavčitev) označite kvadratek v primeru možnosti rednega obdavčenja. Samo za nekatere prihodke
označene s šifro 10.
V stolpcu 3 (leto) navedite leto, ko je bil uveden zapuščinski postopek.
Stolpec 4 (prihodki)
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 1 ali 4, navedite 40 % zneska dobička in drugih enakovrednih prihodkov, ki jih je prejel dedič ali naslednik, ki izhajajo iz ustreznega dokumenta o potrjevanju dobička, v točkah 28, 30, 32 in 34.
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 11 ali 12, navedite 49,72 % zneska dobička in drugih enakovrednih prihodkov, prejetih v letu 2016, ki
izhajajo iz ustreznega dokumenta o potrjevanju dobička, v točkah 29, 31 in 33.
Če je v stolpcu 1 navedena šifra 2 ali 3, navedite 100 % zneska dobička in drugih enakovrednih prihodkov, ki jih je prejel dedič ali naslednik.
Če ste v stolpcu 1 navedli šifro 5, navedite znesek, ki se nanaša na druge kapitalske prihodke.
Če ste v stolpcu 1 navedli šifro 6, navedite višino izplačil ter med dediče razdelite skupni znesek plačil pokojnika.
Če ste v stolpcu 1 navedli šifro 7, 8 ali 9, navedite znesek nadomestil ali premoženjske koristi, v gotovini ali v naravi, tudi v obliki udeležbe
na dobičku, v bruto znesku brez pavšalnega odbitka,in sicer tako, da med dediče porazdelite celotne prihodke ali premoženjsko korist
pokojnika.
Če ste v stolpcu 1 navedli šifro 10, navedite delež prihodkov, ki jih je prejel dedič ali prejemnik volila, ki se določi na podlagi posebnih
določb iz pripadajoče kategorije glede na umrlega.
V stolpec 5 (skupni prihodek umrlega) navedite skupni znesek izplačil, ki pripadajo pokojniku, če je bila v stolpcu 1 navedena šifra 7.
V stolpcu 6 (delež davka na nasledstvo) navedite delež podjetja v dedovanju sorazmerno prijavljenim prihodkom.
V stolpcu 7 (zadržani zneski) navedite znesek morebitnih akontacijskih odtegljajev prijavljenih prihodkov.
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 leto v katerem so nastali stroški za adaptacijo nepremičnine, če je bila v stolpcu 1 navedena šifra 5;
V stolpcu 4 (prihodek) navedite znesek prejetih prihodkov.
Zneski s šiframi 3 ali 4 se navedejo, v kolikor so bili prejeti ali so oblikovali predmet olajšave do zneska, ki je bil takrat odbit ali na katerih
je bila obračunana davčna olajšava. Če je bila navedena šifra 4 in se povrnjeni stroški nanašajo na zdravstvene stroške za katere je bilo
v predhodni davčni napovedi določeno obročno odplačevanje v štirih obrokih, mora biti v to vrstico vnesen povrnjen znesek deljen s štiri.
Za preostale tri obroke mora zavezanec navesti v vrstico E6 in od te davčne napovedi vse stroške plačane v obrokih zmanjšanje za povrnjen znesek.
Če je bila v stolpcu 1 navedena šifra 5 se vnese del povrnjenega zneska za katerega je bila v preteklih letih uveljavljena olajšava.
Npr. če je v letu 2010 nastal strošek v višini 20.000,00 evrov, od katerih je bilo 5.000,00 evrov povrnjenih v letu 2015 in če je bilo izbrano
obročno odplačevanje v 10 obrokih delež, ki se navede v tej vrstici izhaja iz naslednje formule:
5.000 x 5 (število odbitih obrokov v letih 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) = 2.500 euro
10
Za preostalih pet obrokov navede zavezanec v tej napovedi v preglednico E, razdelek III začetne stroške zmanjšane za povrnjene stroške
(primer 20.000 - 5.000 = 15.000 eur).
Če je bila v vrstici 1 navedena šifra 6 ali 7, se navede znesek nadomestila ali presežka določenih na podlagi kriterijev navedenih v geslo
v Dodatek “Izračun prirastkov”;
V stolpcu 7 (zadržani zneski) navedite znesek zadržanih akontacij v zvezi z dohodkom, ki je naveden v stolpcu 4.
9. PREGLEDNICA E - Obveznosti in stroški
V preglednici E se navedejo stroški nastali v letu 2016, ki dajo pravico do davčne olajšave ali odbitek od dohodka.
Kaj je olajšava?
Nekateri stroški, kot so tisti nastali zaradi zdravja, izobraževanja ali obresti posojila za stanovanjsko enoto, se lahko uporabljajo za zmanjšanje
davka, ki ga je treba plačati. V tem primeru govorimo o olajšavah. Višina teh olajšav se spreminja glede na vrsto stroška (19 odstotkov za
zdravstvene stroške, 50 odstotkov za stroške prenove stavb, itd.) V primeru da navedena vsota ne zadostuje, ker je dolgovani davek nižji
od olajšave do katerih se uvelavlja pravica, del olajšave, ki presega davek, ne more biti povrnjen. Obstaja izjema za olajšave na najemnine
(glej razdelek V te preglednice) za katere je možno povračilo nekaterih primerih.
Kaj je odbitek?
Vrsta stroškov, kot npr, obvezni, neobvezni ter prostovoljni prispevki v korist neprofitnih organizacij, lahk zmanjša skupne dohodke na katere
se izračuna dolgovani davek. V tem primeru govorimo o odbitkih.
V obeh primerih, tisti, ki nudi davčno pomoč (Cdp/Caf, strokovnjak ali nadomestni plačnik) izračuna znesek olajšave ali odbitka in to naveden
v prospekt za plačilo, obrazec 730-3, ki izdaj prijavitelju potem, ko je izvedel izračun davka.
Stroški za vzdrževane družinske člane
Nekateri stroški in odhodki (na primer zdravstveni stroški, zavarovalne premije, stroški za udeležbo na srednješolskem in univerzitetnem
izobraževanju, prispevki za socialno varnost) dajejo pravico do odbitka ali odtegljaja, čeprav so nastali v korist oseb, vzdrževanih v davčnem
smislu (gl. navodila za poglavje 2 “Vzdrževani družinski člani”). V tem primeru odbitek ali odtegljaj pripada, tudi če se ne koristijo odbitki za
vzdrževane družinske člane, ki se pripišejo izključno drugi osebi (v preglednici "Vzdrževani družinski člani" so navedene davčne številke
članov in število mesecev njihovega vzdrževanja, vendar je odstotek odbitka enak nič). Dokument, ki potrjuje nastale izdatke, mora biti naslovljen na zavezanca ali njegovega v davčnem smislu vzdrževanega otroka. V slednjem primeru je treba stroške razdeliti med oba starša
v obsegu, v katerem sta jih le-ta dejansko plačala. Če si roditelja nameravata razdeliti stroške na drugačen način in ne 50 odstotkov morajo
zapisati odstotek razdelitve v listino, ki dokazuje strošek. Če je eden od roditeljev drugemu v davčno breme, se ves strošek pripiše tistemu
roditelju, ki ni v breme.
Za prispevke in vplačane premije za dopolnilno pokojninsko zavarovanje in v dodatne sklade nacionalne zdravstvene službe, plačane v interesu oseb, ki so davčno breme, pripada odbitek samo za neodbiti del slednjih.
Stroški za nevzdrževane družinske člane, obolele za boleznimi, ki so oproščene plačila
Zdravstveni stroški v interesu družinskih članov, ki niso vzdrževani, oboleli, dajo pravico do oprostitve udeležbe v strošku javnega zdravstva
(ticket), dajo pravico do olajšave za tisti del, ki ni zajet v davek, ki ga dolguje nevzdrževani družinski član (glej navodila v vrstico E2).
Stroški dedičev
Dediči imajo pravico do olajšava (ali do odbitki lastnega skupnega dohodka) za zdravstvene stroške pokojnika, ki so jih poravnali po
njegovi smrti.
Obveznosti enostavnih družb
Družbeniki osebnih družb imajo pravico sorazmerno uveljavljati, glede na to, kar je določeno v 5. členu TUIR ustrezno davčno olajšavo
(ali odbitek iz skupnih lastnih prihodkov) za nekatere stroške družbe. Ti so specificirani v Dodatku, geslo “Izdatki družb z neomejeno odgovornostjo” in se navedejo v ustrezne vrstice preglednice E.
Preglednice E je razdeljena na naslednje oddelke:
 Razdelek I - (vrstice od E1 do E10): stroški, za katere je upravičen davčni odbitek v višini 19 odstotkov (na primer zaradi stroškov
zdravstvenega varstva) ali v višini 24 odstotkov;
 Razdelek II - (vrstice od E21 do E33): stroški in bremena za katere pripada odbitek od skupnega dohodka (npr. socialni prispevki);
 Razdelek III A - (vrstice od E41 do E43): stroški, za katere je upravičen davčni odbitek v višini 36 odstotkov, 50 odstotkov ali 65 odstotkov za obnovitvene posege na stavbnem fondu;
 Razdelek III B - (vrstice od E51 do E53): identifikacijski katastrski podatki nepremičnin in drugi podatki za koriščenje odbitka;
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V tem oddelku se navedejo vsi izdatki, za katere pripada davčni odbitek za 19 ali 26 odstotkov.
V spodnjih tabelah je za vsak strošek navedena vrstica, kjer je potrebno vpisati plačan znesek in ustrezno šifro. Slednji sovpada s tistim,
ki je naveden v Enotnem potrdilu, če je delodajalec upošteval pripadajoči strošek pri izračunu odtegljajev v tem primeru se stroški, navedeni
v točkah 342, 344, 346, 348, 350 in 352 Enotnega potrdila, v vsakem primeru navedejo v vrsticah od E1 do E10.
STROŠKI ZA KATERE PRIPADA OLAJŠAVA 19 ODS
ŠIFRA
1

OPIS
Zdravstveni stroški

VRSTICA

ŠIFRA

E1

21

2

Zdravstveni stroški na nevzdrževane družinske člane

E2

22

3

Zdravstveni stroški za osebo s posebnimi potrebami

E3

23

4

Stroški za vozila za osebo s posebnimi potrebami

E4

24

5

Stroški za nakup psa vodnika

E5

25

6

Drugi stroški zdravstvenih storitez, za katere je zavezanec
prejšnji prijavi zaprosil za obrcno od placevanje

7
8
9
10
11

E6

26

Obresti za hipotekarna posojil za nakup glavnega
E7
bivališča
Obresti za hipotekarna posojila za nakup drugih
do E8 od E10
nepremičnin
Obresti posojila, sklenjena v letu 1997 za gradbeno
”
obnovo
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione
”
principale
Obresti za hipotekarna posojila za gradnjo glavnega
”
bivališča

27
28

OPIS
Prostovoljni prispevki za ljubiteljska športna društva
Prostovoljni prispevki za organizacije za vzajemno
pomoč
Prostovoljni prispevki za združenja za za spodbujanje
socialnih dejavnosti
Prostovoljni prispevki za kulturno organizacijo La
Biennale di Venezia
Stroški za zaščitene objekte
Prostovoljni prispevki za kulturne in umetniške
dejavnosti
Prostovoljni prispevki za ustanove, ki opravljajo svojo dejavnost na področju kulturno-umetniških predstav in razvedrila
Prostovoljni prispevki za fundacije, ki delujejo na
glasbenem področju

VRSTICA
do E8 od E10

”
”
”
”
”
”
”

29

Veterinarski stroški

”

30

Stroški storitev tolmačenja gluhonemim

”

31

12

Obresti za kmetijska posojila

”

32

13

Stroški šolanja, ki se razlikuje od univerzitetnega
študija

”

33

Samostojni prispevki za šolske ustanove
za vsako stopnjo
Stroški za prispevke plačane za odkup študijskih let
družinskih članov
Stroški vrtcev

”
”
”

Prostovoljna vplačila v amortizacijski sklad
za državne obveznice
Zavarovalne premije za življenjska in nezgodna
zavarovanja
Zavarovalne premije za primer zmanjšanja
samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih

14

Stroški šolanja za univerzitetni študij

”

35

15

Pogrebni stroški

”

36

16

Stroški za športne dejavnosti za otroke
(telovadnice, bazeni in druge športne dvorane)

”

38

17

Stroški za posredovanje pri prodaji nepremičnin

”

39

Zavarovalne premije za primer dolgotrajne oskrbe

”

”

99

Druge odbitne obveznosti

”

18
20

Stroški za najemnine, ki jih plačajo univerzitetni
študentje zunaj sedeža
Prostovoljna vplačila v korist prizadetega prebivalstva
zaradi naravnih nesreč ali izrednih dogodkov

”
”
”

”

STROŠKI ZA KATERE PRIPADA OLAJŠAVA 26 ODSTOTKOV
ŠIFRA
41

OPIS
Prostovoljna vplačila v korist nepridobitnih organizacij
(ONLUS)

VRSTICA

ŠIFRA

od E8 do E10

42

OPIS
Prostovoljni prispevki v korist političnih strank

VRSTICA
od E8 do E10

SKUPNA NAVODILA ZA VRSTICE OD E1 DO E4

Povrnjeni zdravstveni stroški
Ne morejo biti navedeni zdravstveni stroški nastali v letu 2016, ki so bili v istem letu povrnjeni kot npr.:
 stroški, ki so bili povrnjeni oškodovancu ali drugemu za njegov račun v primeru škode, ki jo je povzročila tretja oseba;
 lzdravstveni stroški povrnjeni za prispevke za zdravstveno pomoč, ki jih plača delodajalec ali pokojninska ustanova ali zavezanec ustanovam ali blagajnam z izključnim namenom pomoči na podlagi pogodb, dogovorov in pravilnikov podjetij do skupnega zneska 3.615,20
eur, ki niso prispevali k oblikovanju obdavčljivega dohodka iz rednega delovnega razmerja. Obstoj teh prispevkov je označen v točki
441 Enotnega potrdila. Če se v točki 442 Enotnega potrdila navede delež zdravstvenih prispevkov ki je, ker je presegel mejo 3.615,20
evrov, prispeval k oblikovanju dohodka, se lahko morebitni povrnjeni zdravstveni stroški navedejo v sorazmerju s tem deležem.
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RAZDELEK I - Stroški, za katere pripada davčni odbitek v višini 19 ali 26 odstotkov

2017

 Razdelek III C - (vrstice od E57 do E59): odbitek davka v višini 50 odstotkov za nakup pohištva za opremljanje nepremičnin in DDVja za nakup stanovanjskih enot razreda A ali B;
 Razdelek IV (vrstice od E61 do E62): stroški, za katere je upravičen davčni odbitek za ukrepe varčevanja z energijo;
 Razdelek V (vrstice od E71 do E73): podatki za uveljavljanje davčnega dobropisa za najemnine;
 Razdelek VI (vrstice od E81 do E83): podatki za uveljavljanje drugega davčnega dobropisa (npr. stroški za vzdrževanje psov vodnikov).
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Lahko pa so navedeni stroški, ki so ostali v breme zavezanca, kot npr.:
 povrnjeni zdravstveni stroški za premije za zdravstveno zavarovanje, ki jih je plačal (za katere ne pripada davčni dobropis 19 odstotkov);
 zdravstveni stroški, ki se povrnejo na podlagi sklenjenega zdravstvenega zavarovanja s strani delodajalca ali pokojninske ustanove
diObstoj premij, ki jih je vplačal delodajalec ali zaposleni za ta zavarovanja, je označen v točki 444 Enotnega potrdila.
Nadaljnje informacije glede zdravstvenih stroškov, vključno s tistimi, ki zadevajo vozila in motorje in pojasnila glede stroškov v
tujini, so vneseni v pripombe pod postavko "Zdravstveni stroški".
Stroški, ki se lahko obročno odplačujejo
Če stroški navedeni v vrsticah E1, E2 in E3 presegajo skupnih 15.493,71 eur, se lahko olajšava razdeli v štiri letne deleže v enakem znesku.
V ta namen zadostuje, da se označi ustrezni kvadratek, glede na to, da je izračun za obročno odplačevanje in torej pripadajočo olajšavo
izvede tisti, ki nudi davčno pomoč (Cdp/Caf, strokovnjak ali nadomestni plačnik).
Zavezanci, ki so v prejšnjih napovedih zahtevali plačilo na obroke zdravstvenih stroškov, morajo izpolniti vrstico E6.
Vrstica E1 - Zdravstveni stroški
Stolpec 2 (Zdravstveni stroški): navedite skupni znesek zdravstvenih stroškov, nastalih za vas in vzdrževane družinske člane.
Kdor nudi davčno svetovanje, obračuna odbitek za 19 odstotkov le za tisti del, ki presega znesek 129,11 EUR.
Za zdravstvene stroške, povezane z nakupom zdravil, pripada odbitek le, če so izdatki potrjeni z računom ali potrdilom o nakupu (t.i.
"scontrino parlante"), kjer morajo biti navedeni vrsta in količina kupljenih proizvodov, alfanumerična koda (identifikacijska številka za
označevanje kakovosti zdravila) na embalaži izdelka in davčna številka prejemnika.
V Dodatku je pod naslovom "Zdravstveni stroški" naveden seznam stroškov, ki izpolnjujejo pogoje za odbitek, skupaj z nekaj informacijami
o tem, katere dokumente je treba hraniti, in o stroških, nastalih v tujini.
Znesek, ki ga je potrebno navesti v vrstici E1 v stolpcu 2, mora vključevati zdravstvene stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški
(točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 1.
Stroške zdravstvene oskrbe za bolezni, ki so davkov oproščene, za katere je možno, da upravičeni odbitek presega dolgovani davek, je
treba navesti v stolpcu 1 te vrstice.
Stolpec 1 (Stroški za bolezni, oproščene plačila): navedite zdravstvene stroške, povezane z obolenji, ki so izvzeti iz javnih izdatkov za
zdravstvo.
To so nekatere bolezni in stanja, za katere je Nacionalna zdravstvena služba priznala oprostitev od plačila prispevka (t.i. ticket) v zvezi z določenimi
zdravstvenimi storitvami. Celoten seznam je na voljo v podatkovni bazi Ministrstva za zdravje na spletni strani www.salute.gov.it.
Stroški, navedeni v tem stolpcu, ne morejo biti vključeni med tiste, naštete v stolpcu 2 te vrstice.
Za te stroške je upravičena olajšava, ki predstavlja možnost ne izgubiti del odbitka, ki ne more biti obračunan v dolgovanem davku. Presežek navede,
kdor nudi davčno svetovanje, in sicer v okence, namenjeno za sporočila v pregledu za plačilo davka, obr. 730/3, s čimer omogoči družinskemu članu, ki so mu nastali izdatki za bolezni, izvzete iz obdavčevanja, da koristi preostali odbitek (glej navodila pri vrstici E2).
Vrstica E2 - Stroški za nevzdrževane družinske člane, obolele za boleznimi, ki so oproščene plačila: navedite znesek zdravstvenega
stroška v interesu družinskega člana, ki ni davčno breme z boleznijo za katero velja oprostitev za katero olajšava ni bila zajeta v bruto
davku, ki ga slednji dolguje.
Del odbitka, ki ga ni mogoče upoštevati v okviru davka družinskega člana, je mogoče razbrati iz opomb k obrazcu 730-3 ali iz razpredelnice RN
obrazca DOHODKI Fizične Osebe 2017.
Najvišja vsota zdravstvenih stroškov, vpisana v tej vrstici, ne sme preseči 6.197,48 evra.
Olajšava, ki pripada za stroške navedene v vrsticah E1 in E2 izračuna tisti, ki je nudil davčno pomoč (Cdp/Caf, strokovnjak ali nadomestni
plačnik) samo za tisti del ,ki presega delež 129,11 eur.
Vrstica E3 - Stroški zdravstvenega varstva za ljudi s posebnimi potrebami : navedite znesek stroškov zdravstvenih storitev za ljudi
s posebnimi potrebami, še posebno:
 za sredstva potrebna za spremljanje, premikanje, gibanje, dvigovanje;
 za tehnične in informacijske pripomočke, ki olajšajo samozadostnost in vključevanje.
Za te stroške pripada olajšava 19 odstotkov za celoten znesek.
Kot osebe s posebnimi potrebami se štejejo osebe, ki imajo telesno, duševno ali senzorno okvaro, stabilno ali progresivno, ki povzroča
učne težave, težave pri odnosih oziroma vključevanje v zaposlitev, ter ima za posledico socialno prikrajšanost ali marginalizacijo. Zaradi
teh razlogov so te osebe pridobile potrdilo zdravniške komisije (ustanovljene v skladu s 4. členom zakona št. 104 iz leta 1992) ali drugih
javnih zdravstvenih komisij, ki so zadolžene za potrjevanje civilne, delovne, vojne invalidnosti itd.
Veliki vojni invalidi (14. člen zakona št. 915 iz leta 1978) in njim enakovredne osebe se štejejo za osebe s posebnimi potrebami in zanje
ne veljajo zdravstveni pregledi zdravstvene komisije, ustanovljene na podlagi 4. člena zakona št. 104 iz leta 1992. V tem primeru zadostuje
dokumentacija izdana zainteresiranim osebam s strani pristojnih ministrstev, ko so bile podane pokojninske ugodnosti.
Osebe s posebnimi potrebami lahko pridobijo potrdilo o njihovih osebnih okoliščinah tudi s samopotrdilom (nadomestna izjava uradnega
dokumenta oziroma zaprisežena osebna izjava, katere podpisa ni potrebno overoviti, če ji je priložena fotokopija osebne izkaznice podpisnika).
Dodatne informacije lahko najdete v Dodatku pod naslovom "Stroški za zdravstvo za osebe s posebnimi potrebami".
Znesek, ki ga je potrebno navesti v vrstici E3, mora vključevati zdravstvene stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški” (točke od 341
do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 3.
Vrstica E4 - Stroški za vozila za ljudi s posebnimi potrebami: navedite stroške, ki so nastali pri nakupu:
 motornih koles in avtomobilov, četudi so bili proizvedeni serijsko ter prilagojeni za uporabo za osebe s trajnimi omejitvami gibljivosti;
 osebna vozila, tudi tista, ki niso prilagojena za prevoz slepih, gluhih oseb, oseb s psihičnimi ali mentalnimi motnjami; za tako resne motnje se prizna nadomestilo za spremstvo, invalidi z resnimi gibalnimi ovirami in osebe z večkratnimi amputacijami.
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Vrstica E5 - Stroški za nakup psov vodnikov : navedite stroške nakupa psa vodnika za slepe osebe.
Olajšava pripada za celoten znesek stroška, vnedar nanašajoč se na nakup samo psa in samo enkrat v obdobju štirih let razen v primeru
izgube živali.
Olajšava je lahko razdeljena v štiri enake deleže, s tem, da se jih navede v ustrezen kvadratek vrstice. Številka,ki ustreza obroku, katerega
se želi uveljaviti in celoten znesek stroška.
Znesek, ki ga je potrebno navesti v vrstici E5, mora vključevati zdravstvene stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški” (točke od 341
do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 5.
Vrstica E6 - Zdravstveni stroški prednostno določeni v obrokih: ta vrstica je namenjena zavezancem, ki so v letih 2013 in/ali 2014
in/ali 2015 imeli zdravstvene stroške, ki so presegali 15493,71 eur in so izbrali obročno odplačevanje v predhodnih davčnih napovedih.
Če je v več kot eni od predhodnih napovedi bilo izbrano obročno plačevanje, se mora izpolniti več vrstic E6 z uporabo različnih obrazcev.
V stolpec 1 navedite številko obroka, ki se ga namerava uveljavljati.
V stolpcu 2 navedite znesek stroškov, za katere ste izbrali obročno plačevanje.
Predvsem če je bil uporabljen obrazec 730 v predhodnih napovedih:
 za stroške v letu 2015 se navede znesek v stolpec 2 in se povzame iz vrstice 136 prospekta 730-3/2016, medtem ko se v kvadratek
obrokov navede številka 2;
 za stroške v letu 2012 in/ali v letu 2013 in/ali v letu 2014 se navede znesek v stolpec 2 in se povzame iz vrstice E6 preglednice E obrazca 730/2016.
Če je bil uporabljen obrazec UNICO Fizične Osebe, se v stolpec 2 navede znesek, ki izhaja iz vsote vrstic RP1, stolpec 1 in stolpec 2,
RP2 in RP3 preglednice RP.
Znesek, ki ga je potrebno navesti v vrstici E6, mora vključevati zdravstvene stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški” (točke od 341
do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 6.
Pasivne obresti - vrstica E7 ter šifre 8, 9, 10 in 11 v vrsticah od E8 do E10
V teh vrsticah se navedejo zneski pasivnih obresti, dodatnih stroškov in prevrednotenj deležev, izplačanih v letu 2016 za posojila, ne
glede na zapadlost obroka.
V primeru hipotekarnega kredita, financiranega s prispevki, ki jih odobrijo država ali javni organi, ki niso kapitalske subvencije, pasivne
obresti dajejo pravico do odbitka samo za znesek, ki dejansko bremeni davkoplačevalca.
V primerih, ko se prispevek plača v davčnem letu, ki sledi letu, v katerem je zavezanec koristil odbitek za celotni znesek pasivnih obresti,
mora biti znesek prejetih prispevkov podvržen ločeni obdavčitvi iz naslova "povrnjenih obveznosti".
Predmet olajšave niso obresti, ki izhajajo iz:
 posojil, sklenjenih v letih 1991 ali 1992, ki niso bila sklenjena za nakup lastnega bivališča (na primer za obnovo);
 posojil, sklenjenih od leta 1993, ki niso bila sklenjena za nakup glavnega bivališča (na primer za nakup drugega bivališča). Iz te omejitve
so izvzeta posojila, sklenjena v letu 1997 za obnovo nepremičnin, in hipotekarna posojila, sklenjena od leta 1998 dalje, za gradnjo in
gradbeno obnovo glavnega bivališča.
Predmet olajšave niso obresti, plačane za odprtje bančnih kreditov, predaje plače in druge obresti iz naslova financiranja, ki je drugačno
od pogodbenih posojil, četudi s hipotekarno garancijo na nepremičnine.
Če posojilo presega stroške nabave nepremičnine, se lahko odbijejo obresti glede tistega dela posojila, ki pokriva omenjene stroške
povečane za notarske storitve ter druge stranske stroške za nakup; za določanje dela obresti, ki se odbijejo, se lahko uporablja naslednja
formula:
stroški nakupa nepremičnine x plačane obresti
kapital dan v posojilo
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Odbitek pri omejenem znesku stroškov do 18.075,99 EUR pripada za eno samo vozilo (avtomobil ali motorno kolo), pod pogojem, da se
uporablja izključno ali predvsem v korist osebe s posebnimi potrebami.
Odbitek pripada le enkrat v obdobju štirih let, razen če je bilo vozilo odstranjeno iz javnega registra osebnih vozil. Če je bilo vozilo ukradeno
in ne najdeno, se od mejnega zneska 18.075,99 EUR odšteje morebitno povračilo iz naslova zavarovanja.
V primeru prenosa vozil,a bodisi za plačilo ali brezplačnega, pred potekom dveh let po datumu nakupa, se plača razlika med davkom, ki
bi bil obračunan brez olajšave, in davkom z olajšavo, razen če je bil prenos opravljen po spremembi stopnje invalidnosti, kar pomeni za
osebo s posebnimi potrebami potrebo po nakupu drugega vozila, na katerem je potrebno izvesti nove in drugačne prilagoditve.
Odbitek se lahko razdeli na štiri enake letne obroke: v tem primeru navedite v vrstici E4 skupni znesek odhodkov in v ustrezno polje
številko 1, ki označuje, da želite koristiti prvi obrok.
Če pa so stroški nastali v letih 2014, 2015 ali 2016, v ustreznih davčnih napovedih pa ste se odločili, da razdelite odbitek v štiri enake
letne obroke, navedite:
 celotni znesek izdatkov (enak, kot je prikazan v Obr. 730 za leta 2012, 2013 ali 2014);
 številko obroka, ki ga uporabljate za leto 2016 (4, 3 ali 2) v ustrezno polje.
Odbitek pripada tudi za stroške popravil, ki ne spadajo v redno vzdrževanje, z izjemo obratovalnih stroškov (kot so npr. zavarovalne
premije, goriva in maziva). Ti stroški morajo nastati v štirih letih od nakupa in prispevajo, skupaj s stroški nakupa vozila, k doseganju
najvišje dovoljene zgornje meje 18.075,99 EUR.
Če se izpolnita dve vrstici E4, ena za nakup osebnega vozila in druga za izredno vzdrževanje, se olajšava lahko razdeli v štiri letne deleže
samo za nakup in ne za izredno vzdrževanje.
Dodatne informacije lahko najdete v Dodatku pod naslovom "Zdravstveni stroški za osebo s posebnimi potrebami".
Znesek, ki ga je potrebno navesti v vrstici E4, mora vključevati zdravstvene stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški”(točke od 341
do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 4.
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Če je posojilo naslovljeno na več kot eno osebo, lahko vsak soupravičenec koristi odbitek samo za svoj delež obresti.
Dodatne obveznosti, za katere je omogočen izračun olajšave, so stroški potrebni za sklenitev posojilne pogodbe. Med te obveznosti
spadajo: celoten znesek večjih zneskov, plačanih kot posledica tečajnih nihanj za posojila, ki so sklenjena v drugi valuti, provizije institucijam
za njihove posredniške dejavnosti, davčne obremenitve (vključno s pristojbino za registracijo ali izbris hipoteke in nadomestnim davkom
na izposojeno glavnico), tako imenovana "provizija" za plačilo obrokov ("scarto rateizzato"), stroški za ugotovitveni postopek, za notarja
in cenilca, kazen za predčasno odplačilo posojila, itd. Notarski stroški zajemajo honorar notarja za sklenitev posojilne pogodbe (niso
vključeni stroški za kupoprodajno pogodbo), kot tudi ne stroški notarja za račun stranke, niti vpis in izbris hipoteke.
Vrstica E7 ter šifra 8 v vrsticah od E8 do E10 morajo vsebovati zneske pasivnih obresti na hipotekarna posojila, navedene v razdelku
"Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šiframi stroškov 7 in 8.
Vrstica E7 - Obresti za hipotekarna posojila za nakup prve stanovanjske enote: vpišite zneske pasivnih obresti, dodatnih pbveznosti
ter drugih obveznosti, nastalih z revalorizacijo po indeksni klavzuli, ki ste jih plačali za hipotekarno posojilo za nakup glavnega stanovanja.
Kot glavno stanovanje se šteje tisto, v katerem zavezanec ali njegovi družinski člani običajno živijo. Olajšave uveljavlja zavezanekupec,
ki je sklenil posojilno pogodbo, tudi če je nepremičnina namenjena glavnemu bivališču njegovega družinskega člana (zakonca, sorodnikov
do tretjega kolena in sorodnikov po svaštvu do drugega kolena).
V primeru ločitve in dokler razveza ni pravnomočna, sodi ločeni zakonec med družinske člane. V primeru razveze ima zakonec, ki je
spremenil svoje običajno bivališče, pravico do odbitka za pripadajoči delež, če v nepremičnini še živijo njegovi družinski člani.
Olajšava pripada za maksimalni znesek 4.000,00 eur.
V primeru solastništva posojilne pogodbe ali več posojilnih pogodb se ta meja nanaša na skupni znesek obresti, dodatnih stroškov
in deleža revalorizacije (npr. zakonci , ki niso davčno vzdrževani s strani enega ali drugega sopodpisnika v enakih deležih posojila, ki bremeni glavno bivališče, kupljeno v solastništvu, se lahko navede maks.znesek 2.000,00 eur vsak). V primeru posojila, ki je vpisano na oba
zakonca, lahko zakonec, ki vzdržuje drugega, uveljavlja olajšave za oba deleža pasivnih obresti.
Do olajšava imate pravico, tudi če je bilo posojilo sklenjeno za nakup dodatnega lastniškega deleža nepremičninske enote. Olajšave je
dovoljen tudi za posojilne pogodbe, sklenjene z osebami, ki imajo stalno bivališče na ozemlju ene od držav Evropske Unije.
Olajšava pripada pod pogojem, da postane nepremičnina glavno bivališče v enem letu od nakupa in da je bila kupljena v letu pred
ali v letu po datumu posojilne pogodbe. Ne upoštevajo se spremembe glavnega bivališča, ki izhaja iz stalne nastanitve v dom za starejše
občane ali zdravstvene domove, pod pogojem, da nepremičnina ni najeta.
Za posojilne pogodbe sklenjene pred 01. januarjem 2001 se lahko uveljavljajo olajšave pod pogojem, da je bila nepremičninska enota
urejena v glavno bivališče v šestih mesecih od nakupa, razen če je 01. januarja 2001 ta šestmesečni rok že potekel. Samo za posojilne
pogodbe, ki so bile sklenjene v letu 1993 pripada olajšava, če je bila nepremičninska enota urejena v glavno bivališče do 8.junija 1994.
Ne upošteva se obdobje, ki preteče med datumom nakupa in datumom najema posojila, če je izvorna posojilna pogodba za nakup
glavnega bivališča prenehala veljati in se sklene nova, tudi z drugo banko, vključno z možnostjo prenosa pravice po želji dolžnika (8.
členom zakonskega odloka št. 7 z dne 31.01.2007). V teh primerih, kot tudi v primeru reprogramiranja posojila (gl. v dodatku poglavje
"Ponovna pogajanja glede pogodbe o posojilu") pripada pravica do olajšave v znesku, ki ne presega znesek, ki bi se nanašal na preostali
delež kapitala starega posojila povečanega s stroški in dodatnimi stroški ugasnitve starega posojila in najema novega posojila povečanega
za stroške in dodatnih stroškov za ugasnitev starega posojila in najem novega.
Če je kupljena nepremičnina predmet gradbene obnove pripada olajšava od tistega dne, ko je nepremičnina namenjena glavnemu
bivališču, če pride do tega v dveh letih od nakupa.
Če je bila kupljena najeta nepremičnina, pripada olajšava od prvega plačanega obroka posojila pod pogojem, da v treh mesecih od
nakupa kupec obvesti najemodajalca z zahtevkom o deložaciji zaradi preteka najemniškega razmerja in je v roku enega leta od izdaje
bila nepremičnina preurejena v glavno bivališče.
Pravica do olajšave pripada tudi za nepremičninsko enoto, ki ni urejena v glavno bivališče v roku enega leta zaradi selitve zaradi službenih
obveznosti, do katere pride po nakupu.
Pravico do olajšave izgubimo v davčnem obdobju, ki sledi tistemu obdobju v katerem se nepremičnina ne uporablja več kot glavno
bivališče (razen v primeru selitve zaradi službenih dolžnosti ali stalne hospitalizacije v domovih ali bolnišnicah). Če se zavezanec spet
preseli v nepremičnino, ki tako spet postane njegovo glavno bivališče, je možno spet uveljavljati olajšavo glede na plačane obroke od
tistega trenutka dalje.
Olajšave ni priznan, če je posojilo sklenjeno ločeno za nakup pomožnega objekta ali tehničnih prostorov glavnega bivališča.
Olajšava je priznana tudi za pasivne obresti, ki jih plačajo subjekti, ki pripadajo osebju v Stalni vojaški in Policijski službi v vojaškem
sistemu ter zaposleni v Policiji v civilnem sistemu, za hipotekarna posojila za nakup edinega lastniškega bivališča, ne glede na pogoje
običajnega bivališča.
Pogodba za posojilo, sklenjena pred letom 1993
Za posojilne pogodbe, sklenjene pred letom 1993, pripada olajšava za maksimalni znesek 4.000,00 evra za vsakega morebitnega imetnika
posojila in je dovoljena le pod pogojem, da je bila nepremičninska enota urejena v glavno bivališče na dan 08. decembra 1993 in da v preostalem
delu leta ter v naslednjih letih zavezanec ni spremenil svojega glavnega bivališča iz razlogov, ki niso službene narave.
Če v teku leta nepremičnina ni več služila kot glavno bivališče (iz drugih razlogov, ne službenih), že v tekočem letu pripada olajšava v višini
samo za maskimalni znesek 2.065,83 evra za vsakega imetnika posojila.
Tudi v tem primeru ostane pravica do olajšave v primeru, ponovnega pogajanja glede posojilne pogodbe. V tem primeru ostaja v veljavi davčni
režim ugaslega posojila (glej postavko v dodatku “Sprememba posojilne pogodbe”).
Vrstice od E8 do E12 - Drugi stroški: navedite stroške, ki jih odčitate v razdelku "Odbitni stroški" v Enotnem potrdilu, in so označene s
šiframi 8-37 in 99, za katere velja davčna olajšava v višini 19 odstotkov, in stroške, označene s šiframa 41 in 42, za katere velja davčna
olajšava v višini 26 odstotkov.
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Če želite navesti več kot pet šifer, morate izpolniti dodaten obrazec, v skladu z navodili v poglavju "Dodatni obrazci", del II, poglavje 7.

Šifre, ki označujejo stroške, za katere velja odbitek v višini 19 odstotkov, so naslednje:
‘8’ za obresti hipotekarnih posojil za nakup drugih nepremičnin. Znesek ne sme biti višji od 2.065,83 evrov za vsakega imetnika posojila. Odbitek se nanaša na pasivne obresti, povezane obveznosti in deleže prevrednotenj, ki so odvisni od klavzul o indeksiranju za
hipotekarna posojila na nepremičnine, drugačne od tistih, ki se uporabljajo kot glavno prebivališče, ki so bila sklenjena pred letom 1993.
Za posojila, sklenjena v letih 1991 in 1992 pripada olajšava samo za nakup nepremičnin, ki se preuredijo v lastno bivališče, ki ni glavno bivališče (za katere veljajo navodila vezana na vrstico E7) in za katera ostajajo pogoji nespremenjeni (npr. če se nepremičnina
daje v najem ).
Posledično se v vrstici E7 ali s šifro 8 v vrsticah od E8 do E10 navedejo zneski, ki so jih plačali kupci nepremičninskih enot novogradenj zadrugi ali gradbenemu podjetju, ki predstavljajo povračila pasivnih obresti, povezanih obveznosti in deležev prevrednotenja v
zvezi s hipotekarnimi posojili, ki jih je sklenila sama zadruga in so še nerazdeljeni.
Uveljavitev olajšave, tudi če so zneske plačali prejemniki za še ne razdeljena zadružna stanovanja, velja od trenutka odločbe o dodelitvi stanovanja, s poznejšim sprejemom obveze plačila posojila in vpisom lastnine, in ne od trenutka formalnega zapisa o dodelitvi,
ki ga sestavi notar, ali od zapisa o nakupu. V tem primeru lahko zavezanec uporabi kot potrdilo o plačilu obresti, ki izhajajo iz posojila,
dokumentacijo, ki jo izda zadruga, ki je naslovnik posojila.
Če je zavezanec posojilo prevzel (tudi če ga je prevzel kot dediščino po smrti) po 01. januarju 1993, ima pravico do olajšava, če izpolnjuje pogoje, predvidene za posojila, sklenjena po tistem datumu. V takih primerih se upošteva kot datum sklenitve pogodbe za
posojilo datum sklenitve pogodbe o prevzemu posojila.
Uveljavljanje olajšave pripada tudi preživelemu zakoncu, če je slednji sopodpisnik posojilne pogodbe s preminulim, sklenjene za nakup
glavnega bivališča pod pogojem, da poskrbi za ureditev prevzema posojila in da izpolnjuje preostale pogoje. To velja tako v primeru vstopa
dedičev v posojilno razmerje kot tudi če dohodek iz nepremičninske enote prijavi drugi subjekt. Še vedno je možna uveljavitev olajšave v
primeru ponovnega pogajanja glede posojilne pogodbe (glej postavko “Sprememba posojilne pogodbe” v dodatku);
‘9’ za obresti posojil, sklenjenih leta 1997 za gradbeno obnavljanje.
Odbitek se nanaša na pasivne obresti, obveznosti in deleže prevrednotenj, ki so odvisni od klavzul o indeksiranju za posojila (tudi
ne-hipotekarna), ki so bila sklenjena v letu 1997 za vzdrževanje, obnovo in prenovo stavb.
Olajšava pripada za maks znesek 2.582,28 eur.
V primeru skupnega lastništva pogodbe ali več posojilnih pogodb se ta mejni znesek nanaša na skupni znesek nastalih obresti, dodatnih obveznosti in deležev prevrednotenja.
Če je pogodbo o posojilu podpisala stanovanjska skupnost, odbitek pripada vsakemu lastniku stanovanja v skladu s tisočinkami lastnine.
Znesek mora vključevati pasivne obresti za posojila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu
s šifro 9.
‘10’ za obresti hipotekarnih posojil za izgradnjo glavnega prebivališča. Odbitek se nanaša na pasivne obresti, povezane obveznosti
in deleže prevrednotenj, ki so odvisni od klavzul o indeksiranju za hipotekarna posojila, sklenjena od leta 1998 dalje za izgradnjo in
prenovo nepremičninskih enot, ki se uporabljajo kot glavno prebivališče.
Olajšava je dovoljena pod pogojem, da se posojilna pogodba s strani subjekta iz naslova lastništva ali druge stvarne pravice na
nepremičninsko enoto sklene v predhodnih 6 mesecih, ali v 18 naslednjih mesecih po začetku gradbenih del.
Olajšava pripada za maksimalni znesek 2.582,28 evra.
Olajšava se prizna tudi za pasivne obresti izplačane subjektom zaposlenim v stalni službi vojaških sil policije v vojaškem sistemu ter
zaposlenih v policiji vi civilnem sistemu, za hipotekarna posojila za gradnjo edinega bivališča v lasti zavezanca, ne glede na pogoje
običajnega bivališča.
Znesek mora vključevati pasivne obresti za hipotekarna posojila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 10.
Za dodatna pojasnila glej Dodatek, geslo “Hipotekarno posojilo, vezano na gradnjo ter gradbeno obnovo glavnega bivališča”
‘11’ za obresti kmetijskih posojil ali kreditov.
Odbitek se nanaša na pasivne obresti in z njimi povezane obveznosti, kakor tudi na deleže prevrednotenj, ki so odvisni od klavzul o
indeksiranju za kmetijska posojila in kredite vseh vrst. Olajšava ne glede na datum sklenitve posojila se izračuna za znesek, ki ne
presega znesek prijavljenih katastrskih dohodkov.
Znesek mora vključevati pasivne obresti za posojila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu
s šifro 11.
‘12’ za stroške šolanja nastale za obisk vrtca, prve triade osnovne šole in srednje šole nacionalnega šolskega sistema (1. člen zakona
št. 62 z dne 10. marca 2000), v letnem znesku, ki ne presega 564 evrov za vsakega od učencev, dijakov ali študentov. Do odbitka
je zavezanec upravičen bodisi zase kot tudi za vzdrževane družinske člane. Če se strošek nanaša na več kot enega dijaka, je treba
izpolniti več vrstic od E8 do E10, in v vsaki od njih navesti šifro 12 in nastal strošek v zvezi z vsakim otrokom.
Znesek mora vključevati stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 12. Ni
mogoče navesti stroškov, nastalih v letu 2016, ki jih je v istem letu povrnil delodajalec namesto premij in nagrad, označenih v razdelku
»Povračila za neobdavčeno blago in storitve - 51. člen TUIR" (točke od 701 do 706) Enotnega potrdila s šifro stroška 12.
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Navedite:
 v stolpcu 1 šifro, ki označuje stroške;
 v stolpcu 2 nastali strošek.
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Seznam šifer je na voljo v tabelah "Stroški, za katere velja odbitek v višini 19 odstotkov" in "Stroški, za katere velja odbitek v višini 26 odstotkov", ki sta podani na začetku navodil za Oddelek I v razpredelnici E.
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Ta olajšava se ne sešteva s tisto, ki je predvidena za prostovoljne prispevke za razširitev ponudbe izobraževanja, navedeno s šifro 31
‘13’ za stroške šolanja, nastale za univerzitetni študij na državnih in nedržavnih univerzah, univerzitetno usposabljanje in/ali specializacijo, ki jih organizirajo italijanske ali tuje univerze ali javne in zasebne ustanove. Stroški se lahko nanašajo tudi na več let, vključno
s stroški izrednega študija in, za nedržavne italijanske in tuje univerze, ne smejo presegati stroškov, ki jih vsakoletno in za vsako fakulteto določi odlok ministra za izobraževanje, univerze in raziskovalne dejavnosti ob upoštevanju povprečnih zneskov vpisnin in taks
državnih univerz.
Znesek mora vključevati stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 13. Ni
mogoče navesti stroškov, nastalih v letu 2016, ki jih je v istem letu povrnil delodajalec namesto premij in nagrad, označenih v razdelku
»Povračila za neobdavčeno blago in storitve - 51. člen TUIR" (točke od 701 do 706) Enotnega potrdila s šifro stroška 13
‘14’ za pogrebne stroške, nastale zaradi smrti oseb, ne glede na obstoj sorodstvene vezi z njimi. Znesek, ki se nanaša na posamezno
smrt, ne sme presegati 1.550,00 evrov. Ta meja zneska ostaja enaka tudi v primeru, da je več oseb plačalo te stroške. V primeru
večjega števila dogodkov je potrebno izpolniti več vrstic od E8 do E10, v vsaki posebej navesti šifro 14 in stroške za vsako smrt posebej.
Znesek mora vključevati stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 14.
‘15’ za stroške, nastale v zvezi z osebami, ki nudijo osebno pomoč v primeru, ko davkoplačevalec ni več sposoben samostojnega
opravljanja običajnih vsakodnevnih opravil.
Nesamostojne pri vsakdanjih opravilih so tiste osebe, ki se npr. ne morejo same prehranjevati, opravljati fiziološke potrebe ali poskrbeti
za osebno higieno, hoditi ali se obleči.
Poleg tega je lahko nesamostojna tista oseba, ki potrebuje kontinuirani nadzor.
Stanje nezadostnosti mora izhajati iz zdravniškega potrdila.
Olajšava za stroške pomoči ne pripada torej, če se nesamostojnost povezuje z boleznijo (npr. primer pomoči otrokom).
Olajšava pripada tudi za stroške za družinske člane, ki niso vzdrževani (gl. seznam družinskih članov, navedenih v odstavku 2
“Vzdrževani družinski člani”).
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo, do maksimalnega zneska 2.100,00 eur samo, če skupni dohodek ne presega 40.000,00 eur.
V znesek prihodkov je treba prišteti tudi prihodek od stavb, ki je podvržen sistemu stanovanjskega kupona za oddajo v najem.
Meja 2.100,00 eur se nanaša na posameznega zavezanca, ne glede na število oseb, na katere se nanaša pomoč. Če je npr. davčni
zavezanec plačal izdatke zase in za družinskega člana, znesek, ki se vpiše v to vrstico, ne sme presegati 2.100 EUR.
Če je imelo več družinskih članov stroške za pomoč pri istem družinskem članu, se maksimalna meja 2.100,00 eur razdeli med
tistimi, ki so imeli stroške.
Stroški morajo izhajati iz ustrezne dokumentacije, ki lahko sestoji iz podpisanega računa, ki ga izda tisti, ki nudi pomoč in mora vsebovati matične podatke in davčno številko tistega, ki izvaja plačilo in tistega, ki nudi pomoč. Če je stroške imel družinski član, morajo
biti na potrdilo navedeni tudi matični podatki in davčna številka slednjega.
Znesek mora vključevati stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 15. Ni
mogoče navesti stroškov, nastalih v letu 2016, ki jih je v istem letu povrnil delodajalec namesto premij in nagrad, označenih v razdelku
»Povračila za neobdavčeno blago in storitve - 15. člen TUIR" (točke od 701 do 706) Enotnega potrdila s šifro stroška 15.
‘16’ za stroške v zvezi s športnimi dejavnostmi za otroke.
Odbitek velja za stroške, nastale pri letnem vpisu in abonmaju za otroke, stare od 5 do 18 let (čeprav so bili storjeni v teku leta 2016,
velja odbitek za celotno davčno obdobje - okrožnica št. 34/E z dne 4. aprila 2008), ki se plačajo športnim klubom, telovadnicam, bazenom ter drugim objektom in športnim ustanovam, namenjenim za izvajanje amaterskih športnih dejavnosti. Odbitek pripada tudi,
če so stroški nastali za fizično vzdrževane družinske člane (npr. otroci). Znesek, ki se upošteva, ne more presegati 210,00 evorv
za vsakega mladoletnika. Odbitek se lahko razdeli med upravičence (npr. starši). V tem primeru mora biti na dokumentu o nastalih
stroških naveden delež, ki se odšteje za vsakega od njih. Če se strošek nanaša na več kot enega otroka, je treba izpolniti več vrstic
od E8 do E10, in v vsaki od njih navesti šifro 16 in nastal strošek v zvezi z vsakim otrokom.
Znesek mora vključevati stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 16. Za olajšave mora zavezanec kupiti in shraniti bančno ali poštno položnico ali fakturo, račun, iz katerega izhaja:
 podjetje, firma ali naziv, sedež ali če je fizična oseba ime in priimek, stalno bivališče, ter davčna številka subjektov, ki so opravili
storitev;
 namen plačila;
 športna dejavnost;
 plačani znesek;
 matični podatki tistega, ki opravlja športno dejavnost in davčna številka tistega, ki izvaja plačilo.
“17” za nadomestila, ki se določijo, plačajo nepremičninskim posrednikom za nakup nepremičnine namenjene glavnemu bivališču.
Znesek, ki se ga navede v vrstico ne more biti višji od 1.000,00 evrov.
Če nepremičninsko enoto kupi več subjektov, se olajšava v višini 1.000,00 eur razdeli med solastnike na podlagi odstotka lastništva.
Znesek mora vključevati stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352)v Enotnem potrdilu s šifro 17.
“18” za stroške univerzitetnih študentov vpisanih na fakulteti v občini, ki pa ni občina stalnega bivališča zaradi najemnin, ki izhajajo
iz pogodb sklenjenih ali obnovljenih v skladu z zakonom, ki ureja najeme nepremičnin za namene bivanja (zakon št. 431 z dne 09.
decembra 1998) ali za najemnine vezane na pogodbe o nastanitvi ter na listine za najem ali uporabo, sklenjene z ustanovami, za
pravico do študija, univerze, zakonsko priznani univerzitetni kolegij, neoprofitne ustanove in zadruge.
Za koriščenje odbitka mora imeti univerza sedež v občini, ki je oddaljena vsaj 100 kilometrov od občine stalnega prebivališča študenta in v vsakem primeru v drugi pokrajini, oziroma na ozemlju države članice Evropske unije, ali v državi podpisnici Sporazuma
o Evropskem gospodarskem prostoru, s katerimi si lahko izmenjuje informacije.
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Prispevki navedeni s šiframi 21, 22 in 23, morajo biti izvedeni s plačilom po pošti ali na banki ali z debetno kartico, kreditno kartico, predplačniško kartico, bančnimi ali krožnimi čeki. Za prostovoljne prispevke preko kreditne kartice zadostuje vodenje in predložitev v primeru morebitnih zahtev finančne uprave izpis računa družbe, ki
vodi kreditno kartico.
“24” za prispevke v denarju v korist kulturnemu društvu ”La Biennale di Venezia”. Kdor nudi davčno pomoč (CAF, strokovnjak ali
nadomestni plačnik), obračuna pripadajoči odtegljaj na znesek, ki ne presega 30 odstotkov vseh prihodkov (kar v tem primeru
vključuje tudi prihodke od stavb, za katere velja stanovanjski kupon).
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 24.
“25” za stroške za sredstva podvržena vinkulaciji. Stroški, ki jih imajo zavezanci, ki so zavezani za vzdrževanje, zaščito ali obnovo
objektov , ki so vezani na omejitveni režim glede določil kodeksa o kulturni dediščini in pokrajini (zakonski odlok št. 42 z dne 22. januarja 2004) in dekreta predsednika republike št. 1409 z dne 30. septembra 1963 ter z naslednjimi spremembami v mejah, ki so
dejansko ostale v breme. Dokumentacija za dokazovanje potrebe po nastanku stroškov, če slednji niso zakonsko predpisani, mora
biti razvidna iz nadomestne izjave dokazilnih listin (47. člen OPR št. 445/2000), ki se predloži Ministrstvu za kulturno dediščino in
dejavnosti, v zvezi z dejanskimi stroški, za katere ste upravičeni do odbitka.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 25.
Ta odbitek je združljiv z odbitkom v višini 50 odstotkov za stroške obnove, vendar se v tem primeru zniža za 50 odstotkov. Stroški, za katere davkoplačevalec zaprosi za koriščenje odbitka, so lahko navedeni tudi v tej vrstici v zmanjšanem obsegu za 50 odstotkov.
Za davčne zavezance, ki so začeli delo v prejšnjih letih, mora mejni znesek 48.000 ali 96.000 EUR upoštevati tudi znesek stroškov, porabljen v preteklih letih. Izdatke, ki presegajo omejitve, za katere ne pripada več odbitek v
višini 36 ali 50 odstotkov, je mogoče navesti kot njihov celotni znesek.
“26” za prostovoljne prispevke v denarju v korist kulturnim in umetniškim dejavnostim. Gre za izplačila v korist države, pokrajin,
lokalnih ustanov, javnih ustanov, organizacijskih odborov ustanovljenih z dekretom Ministra za kulturno dediščino in dejavnosti,
pravno priznanih neprofitnih fundacij in združenj, ki promovirajo dejavnost študije, raziskav in dokumentacije večje kulturne vrednosti na podlagi ustrezne pogodbe, za nakup, vzdrževanje, zaščito in obnovo objektov umetniškega, zgodovinskega, arheološkega in
etnografskega značaja opredeljenih v kodeksu kulturne dediščine in pokrajine (zakonski odlok št. 42 z dne 22. januarja 2004) ter
odloka predsednika republike (D.P.R.) št. 1409 z dne 30. septembra 1963 in z naslednjimi spremembami. Zajeta so tudi izplačila za
organizacijo v Italiji in v tujini pomembnejših znanstveno-umetniških razstav zgoraj omenjenih objektov in za študij in raziskave, ki
so morebiti potrebne v ta namen ter za vsako drugo pomembnejšo znanstveno-kulturno prireditev, tudi v ljubiteljsko promocijske namene, vključno s študijem, raziskavami, dokumentacijo in katalogiziranjem ter objavami vezanimi na kulturno dediščino. Kulturne
pobude mora odobriti Minister za kulturno dediščino in dejavnosti. V te olajšave spada tudi poseben strošek in če tega ni, najnižja
vrednost brezplačno odstopljenih objektov na podlagi ustreznega dogovora. Zahtevano dokumentacijo za koriščenje odbitka nadomesti nadomestna izjava, ki se predloži Ministrstvu za kulturno dediščino in dejavnosti, v zvezi z dejanskimi stroški, za katere ste
upravičeni do odbitka.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 26.
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Olajšava pripada tudi, če so bili stroški plačani za davčno vzdrževane družinske člane.
Znesek,ki se navede v vrstico, ne sme presegati 2.633 evrov.
Znesek mora vključevati stroške, navedene v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 18.
“20” za denarne donacije, in sicer za znesek, ki ne presega 2.065,83 EUR na leto, v korist prebivalstva, ki so ga prizadele naravne
nesreče ali drugi izredni dogodki, tudi če se zgodijo v drugih državah, izvedene izključno preko:
 nevladnih organizacij (ONLUS);
 mednarodnih organizacij, katerih članica je Italija;
 drugih fundacij, združenj, odborov in ustanov, katerih ustanovitveni akt ali statut je v obliki javnega akta ali zasebne pogodbe, ki
je bila overovljena in prijavljena, in ki predvidevajo med svojimi cilji humanitarne akcije za pomoč prebivalstvu, ki so ga prizadele
naravne nezgode ali drugi posebni dogodki;
 državnih, deželnih ali lokalnih javnih uprav ter neekonomskih javnih ustanov;
 sindikalnih združenj posameznih kategorij.
Za preverjanje omejitve stroškov je potrebno upoštevati tudi količine, označene s šifro '41' v vrsticah od E8 do E10.
Plačila morajo biti izvedena z bančnim ali poštnim nakazilom ali z debetnimi, kreditnimi, predplačniškimi karticami, bančnimi čeki in
menicami. Za donacije s kreditno kartico zadostuje hramba in možnost vpogleda, le tako zahteva finančna uprava, v izpisek računa
ustanove, ki upravlja s kartico.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 20.
“21” za prostovoljne prispevke v denarju izvedene v korist družb in ljubiteljskih športnih društev. Znesek, ki se navede ne sme
presegati 1.500,00 eur.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 21.
“22” za prostovoljne prispevke za družbe za medsebojno pomoč. Takšni so prispevki združenj, ki jih plačajo člani društvom za medsebojno pomoč, ki omogočajo članom pomoč v primeru bolezni, delovne nezmožnosti ali starostne nezmožnosti ali v primeru smrti,
pomoč njihovim družinam (1. člen zakona št. 3818 z dne 15. aprila 1886). Pravico do olajšav dajejo samo plačani prispevki
nanašajoč se na lastno pozicijo. Znesek, ki ga je treba navesti, lahko presega 1.291,14 eur.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 22.
“23” za prostovojne prispevke za združenja za družbeno promocijo. Znesek ne sme presegati 2.065,83 eur.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 23.
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Ta olajšava velja samo za prostovoljne prispevke, ki niso vključeni v davčni dobropis, predviden za prostovoljne prispevke za kulturo, "art-bonus", ki se navedejo v vrstici G9.
“27” za prostovoljne prispevke za organizacije, ki se ukvarjajo z razvedrilom. Gre za izplačila javnim ustanovam, skladom in neprofitnim zakonsko priznanim združenjem, ki opravljajo izključno razvedrilno dejavnost za realizacijo novih zgradb, za obnovo in optimiziranje obstoječih zgradb ter za produkcije na različnih področjih spektakla. Kdor nudi davčno pomoč izračuna pripadajočo olajšavo na znesek, ki ne presega 2 odstotkov prijavljenega skupnega dohodka (kar v tem primeru vključuje tudi prihodke od stavb, za
katere velja stanovanjski kupon).
Znesek, ki ga je potrebno navesti v vrstici, mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v
Enotnem potrdilu s šifro 27.
Ta olajšava velja samo za prostovoljne prispevke, ki niso vključeni v davčni dobropis, predviden za prostovoljne prispevke za kulturo, "art-bonus", ki se navedejo v vrstici G9.
“28” za prostovoljne prispevke v denarju izvedene v korist fundacij, ki delujejo na glasbenem področju. Gre za izplačila v korist
ustanov, ki imajo prednostni nacionalni interes in delujejo na glasbenem podorčju za katere je predvideno preoblikovanje v fundacije
zasebnega prava (1. člen zakonskega dekreta št. 367 z dne 29. junija 1996). Kdor nudi davčno pomoč izračuna pripadajočo olajšavo
na znesek, ki ne presega 2 odstotkov prijavljenega skupnega dohodka (kar v tem primeru vključuje tudi prihodke od stavb, za katere
velja stanovanjski kupon). Ta meja se dvigne na 30 odstotkov za plačane zneske:
 v premoženje fundacije s strani zasebnikov v trenutku njihove udeležbe;
 kot prispevek vodenju ustanove v letu objave dekreta za odobritev odločbe za preoblikovanje v fundacijo;
 ki so prispevek k upravljanju sklada za tri davčna obdobja po datumu objave zgoraj navedene uredbe. V tem primeru se mora zavezanec, za uveljavitev olajšave, zavezati s pisnim aktom da bo plačal stalno vsoto za tri davčna obdobja po objavi dekreta za
odobritev odločbe o preoblikovanju fundacije. V primeru nespoštovanja obveznosti se povrnejo neupravičeno odbiti zneski.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 28.
Ta olajšava velja samo za prostovoljne prispevke, ki niso vključeni v davčni dobropis, predviden za prostovoljne prispevke za kulturo, "art-bonus", ki se navedejo v vrstici G9.
“29” veterinarski stroški za nego živali za družbo ali športno udejstvovanje.
Znesek, i ga je potrebno navesti v vrstici, ne sme presegati 387,34 EUR. Olajšava velja za del, ki presega znesek 129,11 eur.
Npr. za veterinarske stroške, nastale v skupni vrednosti 400 EUR, se v vrstici navede znesek 387 EUR in odbitek 19 odstotkov se
obračuna na znesek 258 EUR.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 29.
“30” za stroške, ki so jih imele gluhe/naglušne osebe za tolmaške storitve. V skladu z zakonom št. 381 z dne 26. maja 1970 so gluhonemi ali osebe s senzoričnimi motnjami sluha tiste osebe, ki imajo prirojeno ali pridobljeno hibo v razvojni dobi, ki je vplivala na
normalno učenje govorjenega jezika, čeprav bolezen ni izključno psihične narave ali odvisna od vojnih ali delovnih pogojev (zakon
št. 95 z dne 20. februarja 2006).
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 30. Ni
mogoče navesti stroškov, nastalih v letu 2016, ki jih je v istem letu povrnil delodajalec namesto premij in nagrad, označenih v razdelku
»Povračila za neobdavčeno blago in storitve - 51. člen TUIR" (točke od 701 do 706) Enotnega potrdila s šifro stroška 30.
“31” za donacije izobraževalnim ustanovam na vseh ravneh in stopnjah, državnih in zasebnih, ki so neprofitnega značaja in pripadajo nacionalnemu sistemu vzgoje in izobraževanja (zakon št. 62 z dne 10. marca 2000), kakor tudi v korist institucij visokošolskega
izobraževanja v umetnosti, glasbi in plesu ter univerz, usmerjenih v inovacije, grajenje šol in univerz ter v širitev ponudbe izobraževanj.
Olajšava pripada pod pogojem, da se izplačila ne izvajajo po pošti ali banki ali z debetnimi ali kreditnimi karticami, predplačanimi
karticami, bančnimi čeki in gotovinski čeki.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 31.
“32” za prispevke plačane odkup študijskih let vzdrževanega družinskega člana. Odkup študijskih let je možen tudi za osebe, ki še
niso začele z delom in niso vključene v nobeni obvezni obliki socialnega zavarovanja.
Če pa so bili prispevki plačani neposredno s strani zainteresiranega, ki je prejel dohodek na katere je treba plačati davke, se jih lahko
odbije iz dohodka slednjega (glje navodila v vrstici E21).
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 32.
“33” za stroške, ki so nastali staršem v zvezi s plačevanjem pristojbin za jasli, javne ali zasebne, v skupnem znesku, ki ne presega
632 EUR na leto za vsakega fizično vzdrževanega otroka.
Odbitek se razdeli med starša glede na obveznosti, ki jih je vsak od njiju plačeval. Če je dokument o stroških naslovljen na otroka
ali na samo enega od zakonskih partnerjev, je vseeno mogoče na njem označiti delež porazdelitve. Če se strošek nanaša na več
kot enega otroka, je treba izpolniti več vrstic od E8 do E10, in v vsaki od njih navesti šifro 33 in nastal strošek v zvezi z vsakim otrokom.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352)v Enotnem potrdilu s šifro 33. Ni
mogoče navesti stroškov, nastalih v letu 2016, ki jih je v istem letu povrnil delodajalec namesto premij in nagrad, označenih v razdelku
»Povračila za neobdavčeno blago in storitve - 51. člen TUIR" (točke od 701 do 706) Enotnega potrdila s šifro stroška 33.
“35” za denarne donacije Skladu za odkup državnih obveznic.
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Šifre, ki jih je potrebno navesti v vrsticah od E8 do E10 in ki označujejo stroške, za katere velja odbitek v višini 26 odstotkov, so naslednje:
‘41’ za denarne donacije v znesku, ki ne presega 30.000 EUR letno, v korist nepridobitnih socialnih organizacij (NVO), humanitarnih pobud,
verskih ali posvetnih, ki jih upravljajo ustanove, združenja, odbori in zavodi, določeni z odlokom predsednika sveta ministrov, v državah, ki niso
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).
Za preverjanje omejitve stroškov je potrebno upoštevati tudi količine, označene s šifro '20' v vrsticah od E8 do E10.
Plačila morajo biti izvedena z bančnim ali poštnim nakazilom ali z debetnimi, kreditnimi, predplačniškimi karticami, bančnimi čeki in
menicami. Za donacije s kreditno kartico zadostuje hramba in možnost vpogleda, le tako zahteva finančna uprava, v izpisek računa
ustanove, ki upravlja s kartico.
Za prostovoljne prispevke ONLUS (šifra 41) in združenja za družbeni napredek (šifra 23), ki so bili izplačani v letu 2016, je predvidena
možnost olajšave, možnost odbitka le teh od skupnega prihodka (glej naslednja navodila razdelka glede odbitnih stroškov). Zavezanec mora izbrati, ali bo uveljavljal davčno olajšavo ali odbitek od dohodka, ker ne more seštevati obeh olajšav.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 41.
‘42’ za prostovoljne denarne donacije v korist političnih strank vpisanih v prvo sekcijo nacionalnega registra v skladu s 4. členom
zakonskega odloka št. 149 z dne 28. decembra 2013, za zneske donacij med 30 evri in 30.000 evri. Enaka plačila še naprej štejejo
kot odbitna, četudi z njimi povezana plačila, tudi v obliki donacij, opravijo kandidati in izvoljeni na javne funkcije v skladu z zakonskimi
določbami ali določbami na podlagi aktov, ki jih sprejmejo politične stranke ali politična gibanja prejemnikov teh izplačil. Olajšava se
uporabi tudi za izplačila v korist strank ali združenj za promocijo političnih strank, opravljeno pred vpisom v nacionalni register in pristopa do koristi, pod pogojem, da se te stranke do konca teh aktivnosti vpišejo v register in so jim te koristi dovoljene. Plačila je potrebno opraviti z bančnim ali poštnim nakazilom ali z drugimi plačilnimi sistemi (npr. debetne, kreditne in predplačane kartice, bančni
in blagajniški čeki) ali na dodatne načine, ki zagotavljajo sledljivost postopka in natančno identifikacijo osebnih in premoženjskih podatkov zavezanca. Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" v Enotnem potrdilu s šifro 42.
Vrstica E14 - Stroški obrokov lizinga za nepremičnino, namenjeno glavnemu bivališču
Odbitek se nanaša na obroke in pripadajoče dodatne stroške v zvezi s finančnim najemom za nepremičninske enote (tudi načrtovane
gradnje), ki se bodo v enem letu od prevzema uporabile kot glavno bivališče, ki so nastali davčnim zavezancem, katerih skupni dohodki
v trenutku sklenitve pogodbe finančnega najema niso presegli 55.000 evrov in ki niso imetniki lastniške pravice na nepremičninah za stanovanjsko rabo.
Odbitek se prizna v višini 19 odstotkov in pod enakimi pogoji, kot veljajo za odbitek obresti na hipotekarna posojila za nakup glavnega
prebivališča iz vrstice E7, na katere se sklicujemo.
Stolpec št. 1 (Datum podpisa lizinga): navedite datum podpisa pogodbe o finančnem najemu za nepremičnino, namenjeno glavnemu
bivališču.
Stolpec št. 2 (Številka leta): navedite številko leta, za katerega se bo izkoristila olajšava. Za davčno leto 2016 navedite številko 1.
Stolpec št. 3 (Znesek obroka lizinga): navedite skupni znesek obrokov lizinga, plačanih v letu 2016. Znesek obrokov lizinga ne sme
presegati:
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Odbitek je upravičen, če denarne donacije izhajajo iz donacij ali določil iz oporok, ki so namenjene za potrebe sklada. Sklad za
odkup državnih obveznic, ustanovljen pri Banki Italije, skuša zmanjšati obseg državnih obveznic v obtoku.
Za koriščenje odbitka je potrebno, da se ta plačila izvedejo z bančnim ali poštnim nakazilom. S posebnim odlokom ministra za gospodarstvo in finance se lahko zagotovijo dodatni načini za izvedbo tovrstnih donacij.
Znesek mora vključevati izplačila, navedena v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 35.
“36” Za premije za življenjsko in nezgodno zavarovanje.
Odbitek velja za:
 za pogodbe, sklenjene ali obnovljene do 31. decembra 2000, premije življenjskega in nezgodnega zavarovanja, tudi če so te
vplačane v tujini ali sklenjene s tujimi zavarovalnicami. Olajšava je dovoljena pod pogojem, da pogodba ne traja manj kot pet let
in ne dopušča dodeljevanja posojil v minimalnem obdobju;
 za pogodbe, sklenjene ali obnovljene od 01. januarja 2001 dalje, zavarovalne premije za primer smrti, trajne invalidnosti, ki niso
manjše 5 odstotkov (ne glede na vzrok).
Skupni znesek ne sme presegati 530,00 euro in mora vključevati tudi zavarovalne premije, označene v razdelku "Odbitni stroški"
(točke od 341 do 352) Enotnega potrdila s šifro 36.
“38” za premije zavarovanj, namenjenih varstvu oseb s hudo obliko invalidnosti , opredeljene v 3. odstavku 3. člena zakona št. 104
z dne 5. februarja 1992, ki jo potrdi zdravniška komisija v sklopu lokalnih zdravstvenih zavodov skladno s 1. členom zakona št. 295
z dne 15. oktobra 1990, dopolni pa socialni delavec in strokovnjak za obravnavane primere, zaposlen pri lokalnem zdravstvenem
zavodu. Skupni znesek nagrad ne sme presegati 750,00 evrov brez/neto zavarovalnih premij za primer smrti ali trajne invalidnosti
(šifra 36) in mora vključevati tudi zavarovalne premije, ki so v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) Enotnega potrdila
označene s šifro stroška 38. Ta znesek mora zajemati tudi premije zavarovanj za primer smrti in nezgodnih zavarovanj, ki so v
razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) Enotnega potrdila označene s šifro stroška 38.
“39” za zavarovalne premije za primer zmanjšanja samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih. Olajšava se nanaša na zavarovalne
premije, ki pokrivajo tveganje nesamostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Olajšava velja pod pogojem, da zavarovalnica
nima možnosti odstopa od pogodbe. Z odlokom Ministrstva za finance, po zaslišanju Inštituta za nadzor nad zasebnimi zavarovalnicami (ISVAP) so se določili pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pogodbe, ki zavarujejo tveganje zmanjšanja samostojnosti. Skupni
znesek ne sme presegati 1.291,14 evrov brez/neto zavarovalnih premij za primer smrti ali trajne invalidnosti (šifra 36) in mora
vključevati tudi zavarovalne premije, namenjene varstvu oseb s hudo obliko invalidnosti (šifra 38), ki so v razdelku "Odbitni stroški"
(točke od 341 do 352) Enotnega potrdila označene s šifro stroška 39.
“99” za druge stroške, za katere pripada davčna olajšava 19 odstotkov.
Znesek mora vključevati vsote, navedene v razdelku "Odbitni stroški" (točke od 341 do 352) v Enotnem potrdilu s šifro 99.
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 letne omejitve 8.000 evrov, če je bil na dan sklenitve zakupne pogodbe davčni zavezanec star manj kot 35 let;
 letne omejitve 4.000 evrov, če je bil na dan sklenitve zakupne pogodbe davčni zavezanec star 35 let ali več;
Stolpec št. 4 (Odkupnina): navedite znesek odkupnine, plačane v letu 2016 za odkup lastništva nepremičnine, namenjene glavnemu
bivališču, na katero se nanaša pogodba o finančnem najemu.
Znesek odkupnine ne sme presegati:
 omejitve 20.000 evrov, če je bil na dan sklenitve zakupne pogodbe davčni zavezanec star manj kot 35 let;
 omejitve 10.000 evrov, če je bil na dan sklenitve zakupne pogodbe davčni zavezanec star 35 let ali več
RAZDELEK II - Stroški in bremena za katere pripada odbitek skupnega dohodka

V ta razdelek se navedejo:
 stroški in bremena za katere je predviden odbitek od skupnega dohodka;
 zneski, ki jih obdavči delodajalec, ki pa ne bi smeli biti všteti med dohodke iz rednega delovnega razmerja in primerljivi dohodki.
V tem oddelku se ne navedejo stroški in izdatki, ki jih je delodajalec že upošteval pri določanju dohodka iz zaposlitve
ali enakovrednih. Skupni znesek teh obveznosti je naveden v točki 431 Enotnega potrdila. V točkah od 432 do 437 Enotnega potrdila so navedene podrobne informacije v zvezi z vrsto dajatve in pripadajočim zneskom, ki ga je že upošteval
delodajalec. V zvezi z odbitnimi stroški, potrjenimi v točki 431 Enotnega potrdila, glej navodila v vrsticah od E27 do
E31.
Vrstica E21 - Prispevki za socialno varnost
Navedite znesek obveznih in prostovoljnih pokojninskih in zdravstvenih prispevkov, vplačanih v pokojninsko ustanovo, ki ji pripada zavezanec. Olajšava se prizna tudi, če so prispevke vplačali davčno vzdrževani družinski člani.
Med te stroške spadajo tudi:
 poenoteni kmetijski prispevki, vplačani pri INPS - Upravljanje ex Scau - za oblikovanje lastnega statusa pokojninskega in socialnega
zavarovanja (del prispevkov, ki se nanaša na zaposlene, ne more biti odveden).
 plačila obveznega zavarovanja INAIL za nesreče na domu (t.i. zavarovanje za gospodinje);
 prispevke za socialno varnost, ki so prostovoljno plačani pokojninski ustanovi vključno s tistimi za ponovno združitev zavarovalne dobe
za odkup študijskih let (tako v pokojninske namene kot v namene odpravnine) za nadaljevanje in za tako imenovani “sklad gospodinj”.
Vrstica E22 - Periodična izplačila zakoncu
Stolpec 1: navedite davčno številko zakonca kateremu je bila plačana preživnina.
Stolpec 2: navedite obdobno preživnino, v ključno z zneski, določenimi za stroške najemnine in stanovanjskega upravljanja, ki jih odredi
sodnik, in jih prejema bivši zakonec (t.i. “prispevek za dom”) , izplačane zakoncu, četudi slednji prebiva v tujini po pravni in stvarni ločitvi,
razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, ali po prenehanju civilnih učinkov zakonske zveze, kot je navedeno v uredbi sodnega organa. V
znesku se ne upoštevajo preživnine za vzdrževanje otrok. Če odločba ne loči delež za preživnino zakonca od preživnine otrok, se šteje,
da je preživnina namenjena zakoncu za polovico zneska. Poleg tega niso dobitkii plačani v enkratnem znesku ločenemu zakoncu.
Vrstica E23 - Prispevki za hišne in družinske pomočnike: navedite prispevke za pokojninsko in socialno zavarovanje, vplačane za
hišne pomočnike ter za osebno ali družinsko pomoč (npr. varuške in pomočnice za starejše osebe) za delež v breme delodajalca. Ni
mogoče navesti stroškov, nastalih v letu 2016, ki jih je v istem letu povrnil delodajalec namesto premij in nagrad, označenih v razdelku
»Povračila za neobdavčeno blago in storitve - 51. člen TUIR" (točke od 701 do 706) Enotnega potrdila s šifro stroška 3.
Maksimalni odbitni znesek je 1.549,37 evrov.
Vrstica E24 - Prispevki in donacije verskim institucijam: navedite prostovoljna plačila v denarju za podporo naslednjih verskih institucij:
 Centralni inštitut za vzdrževanje duhovništva italijanske katoliške Cerkve;
 Italijanska zveza krščanskih adventnih Cerkva 7. dne, za vzdrževanje duhovnikov in misijonarjev ter specifičnih potreb bogoslužja in
oznanjanja evangelija;
 Moralna ustanova Božje Skupščine Italije, za vzdrževanje duhovnikov ter specifičnih potreb bogoslužja, dušnega pastirstva ter za cerkveno upravo;
 Evangeličanska valdeška cerkev, Zveza Metodističnih in Valdeških Cerkev za bogoslužja, izobraževanje in dobrodelnost, ki so njeni in
za iste cilje cerkve in ustanove, ki spadajo v valdeški red;
 Krščanska Evangeličanska Zveza Italije za bogoslužje, izobraževanje in dobrodelnost in za iste namene cerkve in ustanov, ki so del
zveze;
 Luteranska Evangelistična Cerkev v Italiji ter z njo povezane Skupnosti za vzdrževanje duhovnikov ter specifičnih potreb bogoslužja in
oznanjanja evangelija;
 Zveza italijanskih judovskih skupnosti, za katere so odbitni tudi letni prispevki;
 Sveta pravoslavna nadškofija v Italiji in Eksarhat Južne Evrope, ustanove pod njenim okriljem in lokalne skupnosti, za namene bogoslužja, izobraževanja, pomoči in dobrodelnosti;
 Organ za upravljanje s premoženjem pri Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni za verske dejavnosti ali bogoslužje, za dejavnosti oznanjanja evangelija, za praznovanje verskih obredov in slovesnosti, za opravljanje bogoslužij, misijonarstva in evangelizacije,
verouka, skrbi za potrebe duš, za povračilo stroškov duhovnikov in misijonarjev;
 Apostolska cerkev v Italiji ter ustanove in gibanja pod njenim okriljem, za bogoslužja, izobraževanje, pomoč in dobrodelnost;
 Italijansko budistično združenje in civilno priznane organizacije, ki jih le-to predstavlja, za vzdrževanje njihovih duhovnikov ali verskih
dejavnosti in obredov;
 Italijansko hinduistično združenje in civilno priznane organizacije, ki jih le-to predstavlja, za vzdrževanje njihovih duhovnikov, za potrebe
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obredov in za verske dejavnosti in obrede;
 Italijanski budistični zavod Soka Gakkai (IBISG), za izvedbo institucionalnih ciljev zavoda in dejavnosti, navedenih v točki a), 1. odstavka 12. člena zakona št. 130 z dne 28. junija 2016.

Kirurški stroški za specialistične posege, za zobne in medicinske proteze, kakor tudi za sredstva in pripomočke za spremljanje, gibanje, hojo, dviganje in za tehnične in informacijske subvencije, ki olajšujejo samostojnost in družbeno integracijo, ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami, se navedejo v vrsticah E1, E2, E3 in E4 oddelka I.
Vrstica E26 - Druga odbitna bremena: navedite odbitna bremena, ki so drugačna od tistih navedenih v predhodnih vrsticah.
V stolpec 1: navedite šifro, ki identificira nastalo obremenitev;
V stolpec 2: navedite plačani znesek.
Šifre, s katerimi se identificirajo stroški, ki se navedejo v te vrstice, so:
‘6’ za prispevke plačane dodatnim skladom nacionalne zdravstvene službe v skupnem znesku, ki ne presega 3.615,20 evrov. S to
šifro se lahko navedejo izključno prispevki, vplačani v dodatne sklade nacionalne zdravstvene službe (10. člen, 1. odstavek, točka
e-ter enotnega besedila Tuir). Za te prispevke pripada odtegljaj tudi, če je strošek nastal za davčno vzdrževane osebe (gl. točko
"Vzdrževani družinski člani" v poglavju "Navodila za izpolnjevanje davčne napovedi"), v kolikor jih slednje niso same odtegnile.Pri
preverjanju zgornje meje 3.615,20 evrov se upošteva tudi znesek, naveden pod šifro '13', ter znesek, naveden v točki 441 Enotnega
potrdila 2016, ki ga je že odtegnil delodajalec in se ga torej v tej vrstici ne sme navesti. Znesek, naveden v točki 441 Enotnega potrdila,
prispeva k skupnemu znesku, upoštevanem pri preverjanju omejitve 3.615,20 evrov, čeprav se del slednjega nanaša na prispevke
za zdravstvene stroške, plačane ustanovam ali blagajnam, ki imajo izključno skrbstveno funkcijo, skladno z določili družbene pogodbe
ali sporazuma ali pravilnika podjetja, tudi v korist davčno nevzdrževanih družinskih članov zaposlenega.
Način plačila prispevkov identificiranih s številkami 7, 8 in 9
Ta plačila se lahko odbijejo, če se izvedejo s plačilom po pošti ali na banki ali z debetno kartico, kreditno kartico, predplačniško kartico,
bančnimi ali krožnimi čeki. Za prostovoljne prispevke plačane s kreditno kartico, in v primeru morebitne zahteve finančne uprave zadostuje,
da se predloži izpis družbe, ki vodi kartico.
‘7’ za prispevke, donacije, daritve nevladnim organizacijam (ONG) ki so priznane kot ustrezne organizacije, ki delujejo na
področju sodelovanja z državami v razvoju.
Oseba, ki nudi davčno svetovanje, odbije te zneske do največ 2 odstotkov celotnega prihodka (ki v tem primeru vključuje tudi prihodke
od stavb, ki so predmet stanovanjskega kupona).
Za te prispevke ni mogoče uveljavljati večje olajšave, ki jo predvideva ONLUS, z navedbo številke 8 (glej navodila v naslednji točki).
Potrebno je shraniti potrdila o plačilu na tekočem poštnem računu, pobotnice in potrdila o bančnih nakazilih za plačane zneske.
Če si želite ppogledati spisek ONG, ki so priznane kot ustrezne, si poglejte spletno stran www.esteri.it;
‘8’ za prostovojne prispevke v denarju ali v naravi v korist družbeno koristnih neprofitnih organizacij, združenj za družbeni napredek ali nekaterih priznanih fundacij in združenj.
Te donacije se lahko odbijejo, če so plačane v korist:
 družbeno koristne nepridobitne organizacije (10. členom,1, 8 in 9 odstavek ZdO z dne 4. decembra 1997, št. 460);
 združenja za napredek družbe vpisanega v nacionalnem registru (7. členom, 1 in 2 odstavek, zakona št. 383 z dne 7. decembra
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Vrstica E25 - Stroški za zdravstvene posege in posebno pomoč za osebe s posebnimi potrebami: navedite znesek splošnih zdravstvenih stroškov ter stroškov za posebno pomoč v primerih hude in trajne okvare ali poškodbe, ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami
glede na to, ali koristijo ček, namenjen spremljevalni osebi, ali ne.
Za opredelitev oseb s posebnimi potrebami glejte navodila za vrstico E3 v oddelku I te razpredelnice.
Stroški za posebno pomoč, ki jih imajo osebe s posebnimi posebnimi potrebami, so tisti, ki se nanašajo na:
 bolničarsko nego in rehabilitacijo;
 strokovne storitve usposobljenega osebja za osnovno ali tehnično pomoč, ki je dodeljeno za izključno neposredno pomoč zainteresiranemu;
 storitve osebja za koordinacijo skrbstva na domu;
 storitve poklicnega pedagoga;
 storitve osebja s kvalifikacijo odgovornega za animacijo in/ali za delovno terapijo.
Zdravstvene storitve, ki jih opravijo zgoraj navedeni strokovnjaki, se lahko odštejejo tudi brez posebnega recepta s strani zdravnika, pod
pogojem, da je iz potrdila o izdatku razviden strokovnjak in storitev, ki jo je zdravstveni delavec opravil (okrožnica Agencije za prihodke št. 19/E
z dne 1. junija 2012).
Če je oseba s posebnimi potrebami sprejeta v institucijo za varstvo, ni mogoče odbiti celotne plačane pristojbine, ampak samo del, ki pokriva
stroške zdravstvenega in reševalnega postopka posebne pomoči, ki mora biti prikazan ločeno v dokumentih, ki jih izda institucija.
Zdravstveni stroški za nakup zdravil se lahko odbijejo, če so potrjeni s fakturo ali z blagajniškim računom "govoreči blagajniški račun", na
katerem mora biti specificirana narava in količina kupljenih izdelkov, alfanumerična šifra (identifikacija kakovosti zdravila) na embalaži zdravila
in davčna številka prejemnika.
Stroški navedeni v tej vrstici se odbijejo tudi, če so nastali za naslednje družinske člane, tudi če niso davčno breme:
 zakonec;
 zeti in neveste;
 otroci, vključno s posvojenimi;
 tasti in tašče;
 potomci otrok;
 bratje in sestre (tudi z ene strani);
staršii, vključno s posvojitelji;
 dedki in babice.
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Vsako od teh izplačil, ki se odbije do zneska 1.032,91 evrov, se dokumentira tako, da se ohranijo potrdila o plačilu na poštnem tekočem
računu, pobotnice, potrdila o bančnih nakazilih, in za plačila izvedena z bančno kartico, bančni izpis družbe, ki vodi kartico.
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2000);
 priznanih fundacij in združenj, katerih predmet statuta je zaščita, pospeševanje in vrednotenje kulturne, zgodovinske in pokrajinske
dediščine (zakonski dekret št. 42 z dne 22. januarja 2004);
 priznanih fundacij in združenj, ki imajo za statutarni namen izvajanje ali spodbujanje znanstvenih raziskav, kot jih opredeljujeta
DPSM z dne 15. aprila 2011 (objavljen v UL št. 179 z dne 3. avgusta 2011), DPCM z dne 18. aprila 2013 (objavljen v UL št. 181 z
dne 3. avgusta 2013) in DPCM z dne 4. Februarja 2015 (objavljen v UL št. 79 z dne 4. aprila 2015), in O.P.M.S. z dne 12. oktobra
2016 (Ur. l. št. 268 z dne 16. november 2016).
Kdor nudi davčno svetovanje odbije takšne zneske v mejah 10 odstotkov od celotnega prihodka (kar v tem primeru vključuje tudi prihodke od stavb, za katere velja stanovanjski kupon) in v višini največ 70.000 evrov.
V vrstici E26 se ne navedejo zneski, za katere se nameravajo izkoristiti davčne olajšave v višini 24 odstotkov, predvidene za donacije
v korist NPO (vrstice od E8 do E12, šifra 41), in zneski, za katere se nameravajo izkoristiti davčne olajšave v višini 19 odstotkov, predvidene za združenja za socialno promocijo (vrstice od E8 do E12, šifra 23); zato mora davčni zavezanec izbrati, glede na zgoraj omenjene donacije, če bo koristil odbitek davka ali odbitek od prihodka, saj ne more hkrati koristiti obeh olajšav.
‘9’ za prostovoljni prispevki v denarju v korist univerzitetnih ustanov, javnih raziskav in nadzorovanih ustanov ter ustanov pokrajinskih in nacionalnih parkov.
Te prostovojne prispevke se lahko odbije, če so izplačani v korist:
 univerz in univerzitetnih fundacij;
 univerzitetnih javnih ustanov;
 raziskovalnih javnih ustanov ali nadzorovanih javnih ustanov s strani Ministrstva za šolstvo, univerze in raziskave, vključno z Visoko
zdravstveno šolo in visokošolsko ustanovo za varnost in zaščito pri delu;
 ustanove deželnih in nacionalnih parkov;
‘12’ za prostovoljne prispevke, donacije in druge brezplačne dajatve v korist trustov ali posebnih skladov.
Ti prostovoljni prispevki se lahko odtegnejo do višine 20 odstotkov skupnih prijavljenih dohodkov, vsekakor pa do največ 100.000
evrov letno, če se vplačajo v korist:
 trustov
 posebnih skladov, ki jih sestavljajo sredstva, podvržena namenski služnosti, ki jih ureja pogodba o skrbništvu, tudi v korist nepridobitnih družbeno koristnih organizacij ONLUS s statusom pravne osebe, ki so dejavne na področju dobrodelnosti. Za dobrodelno dejavnost šteje tudi dodelitev prostih denarnih donacij z uporabo denarnih sredstev, pridobljenih iz upravljanja premoženja ali donacij,
zbranih posebej v korist neprofitnih organizacij, ki delujejo predvsem na področjih socialne in zdravstvene pomoči, zdravstvene
oskrbe, dobrodelnosti, izobraževanja, usposabljanja in amaterskega športa, za neposredno realizacijo socialnih projektov;
‘‘13’ za prispevke, ki jih vplačajo neposredno upokojeni delavci, tudi za nevzdrževane družinske člane, v zdravstvene blagajne z
izključno skrbstveno funkcijo (črka a, 2. odstavka 51. člena besedila TUIR), ki predvidevajo možnost za nekdanje zaposlene, ki
so se v te blagajne vpisali v času trajanja delovnega razmerja in ostanejo registrirani tudi po prenehanju delovnega razmerja s
plačilom svojih prispevkov brez stroškov za delodajalca. Skupni znesek teh plačil je lahko največ 3.615,20 evrov. Pri preverjanju
omejitve 3.615,20 evrov se upošteva tudi znesek, označen s šifro ‘6’;
‘21’ za druga odbitna bremena.
Med te stroške, razen tistih, ki so označeni s predhodnimi šiframi, spadajo:
 preživnine (rente, anuitete, itd.) plačane s strani prijavitelja na podlagi oporoke ali darila in v kolikor izhaja iz odločb sodnega organa, preživnine plačane družinskim članom (navedeni v členu 433 civilnega zakonika);
 najemnine, premoženje, in druga bremena na dohodke od nepremičnin, ki prispevajo k oblikovanju skupnega dohodka vključno s
prispevki konzorcijem, ki so zavezani po zakonu ali v odvisnosti od odločb javne uprave, izključeni poenoteni kmetijski prispevki.
Prav tako se lahko odbijejo obvezni prispevki za stavbe, ki niso v najemu ali zakupu, katerih prihodek ne prispeva k skupnemu znesku prihodkov zaradi zamenjave IRPEF z IMU, pod pogojem, da obvezni prispevek še ni bil upoštevan pri določanju katastrskega
dohodka. Odbitek obveznih prispevkov konzorcijem pa ni upravičen v zvezi s stanovanjskimi stavbami, oddanimi v zakup, z možnostjo stanovanjskega kupona (glej Resolucijo št. 44/E z dne 4. julija 2013);
 nadomestila za začetne stroške plačane v skladu z zakonskimi določili glede najemodajalca v primeru prekinitve najema urbanih
nepremičnin preurejenih v bivališče;
 zneski, ki ne bi smeli prispevati k oblikovanju dohodkov iz rednega delovnega razmerja in primerljivi zneski, ki so bili podvrženi
obdavčitvi;
 50 odstotkov davkov na prihodke, dospelih v letih pred letom 1974 (z izjemo dodatnega davka), zabeleženih v vlogah katerih plačilo
se je začelo v letu 2016 (2. odstavek 20. člena odloka Predsednika republike št. 42 z dne 4. februarja 1988);
 prostovoljni prispevki za zagovarjanje oseb, ki uveljavljajo brezplačno pravno pomoč države;
 50 odstotkov stroškov, ki jih plačajo posvojitelji za dokončanje postopkov za posvojitev mladoletnih otrok iz tujine (za več informacij
glej Dodatek pod naslovom "Posvojitev mladoletnih otrok iz tujine");
Vrstice od E27 do E31 - Prispevki za premije za dopolnolne in individualne pokojninske oblike: v te vrstice se navedejo prispevki
plačani v dopolnilne pokojninske oblike tako pogodbenim kot individualnim skladom.
Davčni zavezanec ni dolžan izpolniti vrstic od E27 do E31 samo v primeru, če nima prispevkov v sisteme dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki se uveljavljajo v napovedi. Te okoliščine se pojavijo, če zaradi odsotnosti kakršnih koli
nadaljnjih plačil za neodbite prispevke ali premije, ki se nanašajo na druge vrste dodatnega pokojninskega zavarovanja, ni naveden nikakršen znesek v točki 413 Enotnega potrdila 2017.
Prispevki plačani za dodatno pokojnino, vključno s tistimi, ki so ustanovljeni v državah članicah EU in ZDA, ki so pristopile dogovorom o
evropskem gospodarskem prostoru se odbijejo iz skupnih prihodkov za znesek, ki ne presega 5.164,57 evrov.
Meja se ne uporablja za zavezance, ki so vpisani v pokojninske oblike za katere so bile ugotovljene finančne nepravilnosti in odobren plan
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Vrstica E28 - Prispevki, ki jih plačajo delavci prve zaposlitve : delavci, ki imajo prvo zaposlitev po 01. januarju 2007 ali tisti zavezanci,
ki na ta datum niso imeli odprte prispevčne postavke pri kateri koli ustanovi za obvezno socialno zavarovanje. lahko odbijejo plačane prispevke do višine 5.164,57 evrov. Če so bili v prvih petih letih sodelovanja v dopolnilnih pokojninskih oblikah vplačani manjši zneski, lahko
uveljavljajo višjo mejo odbitnosti od šestega leta udeležbe v pokojninski obliki in za dvajset naslednjih let v letni višini 5.164,57 eur povečani
za znesek enak pozitivni razliki med 25.822,85 eur in dejansko plačanimi prispevki v prvih petih letih in povečani za znesek, ki ne presega
2.582,29 eur. Če je v točki 411 Enotnega potrdila 2017 označena šifra 3, se navedejo tisti podatki, ki so vneseni v točkah 412, 413 in 417
v Enotnem potrdilu 2017.
Še posebno pa:
 stolpec 1: navedite znesek prispevkov, ki ga je delodajalec odbil od davčne osnove, kot je naveden v točkah 412 in 417 Enotnega potrdila 2017;
 stolpec 2: navedite znesek prispevkov, ki ga delodajalec ni odbil od davčne osnove, kot je naveden v točki 413 Enotnega potrdila 2017,
ter zneske, vplačane v pogodbene sklade, ter v vse individualne sheme pokojninskega zavarovanja, brez posredovanja delodajalca.
Vrstica E29 - Prispevki plačani skladom v finančnem neskladju: za prispevke plačane skladom v finančnem neskladju ni predvidena
nobena meja odbitnosti. Če je v točki 411 Enotnega potrdila 2017 označena šifra 2, se navedejo tisti podatki, ki so vneseni v točkah 412
in 413 v Enotnem potrdilu 2017.
Zlasti:
 stolpec 1: navedite znesek prispevkov, ki ga je delodajalec odbil od davčne osnove, kot je naveden v točki 412 Enotnega potrdila 2017;
 stolpec 2: navedite znesek prispevkov, ki je delodajalec ni odbil od davčne osnove, kot je naveden v točki 413 Enotnega potrdila 2017.
Vrstica E30 - Prispevki plačani za vzdrževane družinske člane: navedite zneske plačane za davčno vzdrževane družinske člane za
neodbiti del. Za vzdrževane družinske člane se štejejo vsi tisti, ki imajo skupni dohodek, ki ne presega 2.840,51 evrov.
Če se prispevki za vzdrževane družinske člane niso vplačali prek delodajalca in se je torej izpolnika točka 421 Enotnega potrdila 2017,
navedite:
 v 1 stolpec znesek prispevkov, ki ga je delodajalec odbil od davčne osnove, kot je naveden v točki 422 Enotnega potrdila 2017;
 v 2 stolpec znesek prispevkov, ki ga delodajalec ni odbil od davčne osnove, kot je naveden v točki 423 Enotnega potrdila 2017.
Vrstica E31 - Prispevki, ki jih v pokojninski sklad plačajo javni uslužbenci: vrstica je namenjena zaposlenim v javnih upravah, ki se
vpišejo v pokojninske oblike katerih so prejemniki (npr. šolski sklad Espero: namenjen šolnikom). Za te zavezance veljajo še naprej
veljavna določila do 31. decembra 2006 na podlagi katerih odbitni davek ne sme presegati 12 odstotkov skupnega dohodka (kar v tem
primeru vključuje tudi prihodke od stavb, za katere velja stanovanjski kupon) in sicer 5.164,57 evrov. Kar zadeva samih dohodkov iz rednega delovnega razmerja, odbitek ne sme presegati dvojni delež odpravnine (TFR) namenjene pokojninskim skladom v skladu s predhodno
navedenimi mejami. Nasprotno pa javni uslužbenci, ki se vpišejo v pokojninske oblike za katere se ne določi njihova kvalifikacija
(npr.včlanitev v odprti sklad) morajo izpolniti vrstico E27.
Če je v točki 411 Enotnega potrdila 2017 označena šifra 4, se navedejo tisti podatki, ki so vneseni v točkah 412 in 413 v Enotnem potrdilu
2017. Predvsem:
 stolpec 1: navedite znesek prispevkov, ki ga je delodajalec odbil od davčne osnove, kot je naveden v točki 412 Enotnega potrdila 2017;
 stolpec 2: navedite znesek, označen v točki 414 Enotnega potrdila;
 stolpec 3: navedite znesek prispevkov, ki je delodajalec ni odbil od davčne osnove, kot je naveden v točki 413 Enotnega potrdila 2016.
Vrstica E32 - Stroški za nakup ali gradnjo bivalnih enot, oddanih v najem
Imetnikom pravice do lastništva nepremičnine, odvisno od lastniškega deleža,, ki kupujejo ali gradijo stanovanjske nepremičnine za na-
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Vrstica E27 - Prispevki, ki se redno odbijejo: v mejah 5.164, 57 eur navedite zneske plačane v dopolnilne pokojninske oblike tako v sklade
kot v individualne pokojninske oblike; v zgoraj omenjenih mejah se upoštevajo plačila v breme zavezanca in delodajalca. Za prispevke, plačane
v pogodbene sklade preko nadomestnega plačnika davka, če je v točki 411 Enotnega potrdila označena šifra 1, se navedejo tisti podatki, ki so
vneseni v točkah 412 in 413 v Enotnem potrdilu. Za prispevke plačane v sklade ter individualne pokojninske oblike brez posredovanja davčnega
nadomestnega plačnika je treba navesti višino plačil, za katere se zahteva odbitek.
Javni uslužbenci lahko izpolnijo to vrstico samo za prikaz prispevkov, plačanih pokojninskim skladom, za katere se ne priznava status,
medtem ko za napoved prispevkov, plačanih pokojninskim skladom, ki so njim namenjeni, morajo izpolniti vrstico E31.
Še posebno pa:
 stolpec 1: navedite znesek prispevkov, ki ga je delodajalec odbil od davčne osnove, kot je naveden v točki 412 Enotnega potrdila.
Če se je izpolnila točka 421 v Enotnem potrdilu - socialno zavarovanje za vzdrževane družinske člane - je znesek, ki ga je
potrebno vpisati v 1. stolpec, enak razliki med zneski, navedenimi v naslednjih točkah v Enotnem potrdilu: točka 412 in točka
422 (prispevek, odbit od prihodka, s sklicem na dopolnilno socialno zavarovanje za vzdrževane družinske člane);
 stolpec 2: navedite znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja, za katerega se zahteva odbitek v napovedi:
prispevki, vplačani prek nadomestnega plačnika davka, navedeni v točki 413 Enotnega potrdila.
Če se je izpolnila točka 421 v Enotnem potrdilu - socialno zavarovanje za vzdrževane družinske člane - je znesek, ki ga je potrebno
vpisati v 2. stolpec, enak razliki med zneski, navedenimi v naslednjih točkah v Enotnem potrdilu: točka 413 in točka 423 (prispevek,
ki ni odbit od prihodka, s sklicem na dopolnilno socialno zavarovanje za vzdrževane družinske člane);
– zneski, plačani tako pokojninskim skladom kot v sheme individualnih pokojninskih načrtov brez posredovanja nadomestnega
plačnika.
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ponovne vzpostavitve financ s strani Ministrstva za delo in socialno skrbstvo, ki lahko odbijejo vse vplačane prispevke v davčnem letu.
Za omogočanje subjektu, ki nudi davčno pomoč za določanje dejansko pripadajočega odbitka, mora zavezanec izpolniti ustrezno vrstico
pokojninske sheme v kateri je vpisan. Če je zavezanec vpisan v več kot en pokojninski sklad z vplačilom prispevkov za katere se uporablja
drugačna meja odbitnosti, mora izpolniti več kot eno vrstico.
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jem, je priznan odbitek od celotnega prihodka.
Olajšava se nanaša na:
nakup, v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2017, nepremičninskih enot stanovanjskega tipa, ki do 12. novembra 2014 še
niso bile prodane;
 nakup, v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2017, nepremičninskih enot stanovanjskega tipa, ki so bile gradbeno obnovljene,
prenovljene ali sanirane;
 gradnja, ki se mora zaključiti do 31. decembra 2017, nepremičninskih enot za stanovanjsko rabo na zazidljivih zemljiščih, ki so že bila
v lasti zavezanca pred začetkom del in za katera so že priznane pravice do gradnje, za katera se je pred 12. novembrom 2014 izdalo dovoljenje za bivanje s kakršnimkoli imenom.
Za izkoristek olajšave se mora nepremičnina v roku šestih mesecev od nakupa za vsaj osemletno obdobje nameniti oddaji v najem.
Če se je nakup opravil pred 3. decembrom 2015, začne šestmesečno obdobje teči od tega datuma.
V primeru gradnje nepremičnin začne šestmesečno obdobje teči od datuma izdaje uporabnega dovoljenja oziroma datuma, do katerega
bi pristojni urad po uradni dolžnosti moral izdati to dovoljenje.
Olajšava je v višini 20 odstotkov od nakupne cene nepremičnine, ki je razvidna iz kupoprodajne ponudbe, ter od pasivnih obresti posojil,
sklenjenih za nakup taiste nepremičninske enote, oziroma, v primeru gradnje, od stroškov, ki jih je zavezanec imel za storitve na podlagi
pogodbe po naročilu, izkazanih s strani podjetja, ki je izvajalo gradbena dela. Najvišja skupna meja stroška, tudi v primeru nakupa ali
gradnje več stanovanjskih nepremičnin, je 300.000 evrov, vključno z DDV.
Olajšava se porazdeli na osem enakovrednih letnih deležev, začenši z letom v katerem se podpiše najemna pogodba, in se ne sešteva
z drugimi davčnimi olajšavami, predvidenimi z drugačnimi zakonskimi uredbami za istovrstne stroške. Za ostale informacije o potrebnih
pogojih za priznanje odbitka gl. v Prilogi postavko "Nakup ali gradnja novih ali obnovljenih bivalnih enot, oddanih v najem".
Stolpec 1 (Datum podpisa najemne pogodbe): navedite datum podpisa najemne pogodbe kupljene ali zgrajene nepremičnine.
Stolpec 2 (Strošek za nakup/gradnjo): navedite skupni strošek nakupa ali gradnje nepremičnine, oddane v najem, do najvišje meje
300.000 evrov.
Stolpec 3 (Pasivne obresti za posojila): navedite znesek pasivnih obresti, plačanih v teku leta, ki so odvisna od posojil, sklenjenih za
nakup nepremičninskih enot, ki so predmet olajšave.
Če olajšava pripada za nakup ali gradnjo več nepremičnin, je potrebno za vsako od njih izpolniti po eno vrstico in uporabiti dodatne obrazce, v skladu z navodili v II. delu, poglavju "Dodatni obrazci". Skupni znesek prijavljenih stroškov ne sme v nobenem primeru presegati
300.000 evrov.
Vrstica E33 – Znesek, vrnjen plačniku v obdobjih, ki se razlikujejo od obdobja, v katerem so bili podvrženi obdavčitvi
Od davčnega obdobja v teku na dan 31. decembra 2013 se višina zneskov, vrnjenih plačniku v davčnem obdobju, ki se razlikuje od obdobja, v katerem so bili podvrženi obdavčitvi, tudi ločeni, se lahko odbije od skupnega dohodka v letu vrnitve ali, če se ni v celoti ali deloma
odtegnilo v davčnem obdobju vračila, v naslednjih davčnih obdobjih; kot druga možnost se laho zahteva vračilo davka, ki sovpada z neodtegnjenim zneskom na način, določen z ministrskim odlokom ministra za gospodarstvo in finance.
Poleg dohodkov iz rednega delovnega razmerja lahko gre tu tudi za nadomestila iz naslova samozaposlitve, za druge dohodke (občasna
samozaposlitev ali podobno).
Stolpec 1 (Vrnjeni zneski med letom): navedite višino preostanka, navedenega v točki 440 Enotnega potrdila ali, v primeru, da se od
nadomestnega plačnika ni zahteval odtegljaj, višino zneskov, ki jih je v letu 2015 dobil povrnjene plačnik;
Stolpec 2 (Preostanek prejšnje napovedi): ta stolpec se izpolni, če nadomestni plačnik ni opravil odtegljaja neodtegnjenih zneskov v
letu 2015.V takem primeru navedite znesek, naveden v vrstici 149 v preglednici plačil Obr. 730-3/2016 (1. stolpec za prijavitelja, 2. stolpec
za zakonca) ali v vrstici RN47, 36. stolpec, obrazca Unico za fizične osebe 2016.
RAZDELEK III A - Stroški za obnovo in prenovo stavbnega fonda (davčni odbitek v višini
36, 50 ali 65 odstotkov)

V tem oddelku je potrebno navesti izdatke, nastale v letu 2016 ali v preteklih letih, za namen obnove nepremičnin, še zlasti:
 za prenovo stavb;
 stroški, nastali za posege, ki se nanašajo na vpeljavo protipotresnih ukrepov, in na izvedbo del za vzpostavitev statične varnosti;
 za nakup ali dodelitev nepremičnin, ki so del obnovljenih stavb.
Stroški, nastali pri prenovi nepremičnin
Odbitek je upravičen glede na stroške za naslednje posege obnove in prenove stavbnega fonda:
 posegi izrednega vzdrževanja na posameznih nepremičninskih stanovanjskih enotah katere koli katastrske kategorije, tudi kmetijske,
in na njihovih pritiklinah;
 posegi rednega in izrednega vzdrževanja na skupnih delih stanovanjskih zgradb;
 restavratorski posegi in prenova;
 posegi za rekonstrukcijo ali obnovo objekta, poškodovanega zaradi naravnih nesreč, pod pogojem, da so bile razglašene izredne razmere;
 posegi, katerih namen je ožičenje stavb, zmanjšanje onesnaževanja s hrupom, sprejetje ukrepov za statično varnost in protipotresno
varnost stavb, izvedba notranjih del;
 posegi v zvezi z gradnjo garaž ali parkirnih prostorov za stanovanjske stavbe, tudi v skupni lasti;
 nadaljnji posegi, kot so na primer sanacija azbesta ali tisti, katerih cilj je preprečevanje nezakonitih dejanj s strani tretjih oseb, ali za odpravo arhitekturnih ovir, izvajanje del ali posegov, katerih namen je preprečevanje domačih nesreč.
Odbitek pripada tudi za stroške, nastale pri posegih, katerih namen je varčevanje z energijo, vključno z namestitvijo sistemov, ki temeljijo
na uporabi obnovljivih virov energije, ki vključujejo fotovoltaične sisteme za proizvodnjo električne energije.
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Odbitek lahko koristijo tudi kupci že postavljenih garažnih boksov ali pripadajočih parkirnih mest, vendar pa odbitek pripada izključno
za stroške, ki so nastali pri gradnji, pod pogojem, da jih potrdi prodajalec. Tudi v tem primeru morajo biti v davčni napovedi navedeni katastrski podatki o nepremičnini. Za nakupe v letu 2016, niste upravičeni do odbitka zneska DDV-ja na stroške realizacije pripadajočih garažnih boksov ali parkirnih prostorov, za katere je davčni zavezanec uporabil novo olajšavo, ki omogoča odbitek 50 odstotkov DDV-ja,
plačanega izvajalcu (vrstica E59).
Za vse zadeve, ki se nanašajo na posege, začete pred 14. majem 2011, in druge podatke o pogojih in dokumentaciji, ki se zahtevajo za priznanje odbitka, gl. v dodatku poglavje "Stroški posegov za obnovo in prenovo stavbnega fonda".
Odbitek davka, ki ga izračuna oseba, ki nudi davčno svetovanje, znaša:
 50 odstotkov za stroške, ki so nastali od 26. junija 2012 do 31. decembra 2016;
 36 odstotkov za stroške, nastale:
a) od 2007 do 2011;
b) od 1. januarja do 25. junija 2012.
Oseba, ki nudi davčno svetovanje, odbitek razdeli na 10 enakih obrokov.
Stroški, za katere se obračuna odstotke, ne sme presegati naslednjih mejnih vrednosti:
 48.000 evrov za stroške, nastale v obdobju od leta 2005 do 25. junija 2012;
 96.000 evrov za stroške, ki so nastali od 26. junija 2012 do 31. decembra 2016.
Omejitev se nanaša na posamezno nepremičninsko enoto, na kateri so se opravila dela. Če ima torej pravico do odbitka več oseb (solastniki itd.), se omejitev razdeli med njimi.
Za leto 2012 pripada odbitek v višini 50 odstotkov za stroške, ki so nastali od 26. junija do 31. decembra v znesku največ 96.000 EUR
neto, brez stroškov, ki so nastali do 25. junija 2012 do največ 48.000 EUR.
Če posegi obsegajo nadaljevanje del, začetih v preteklih letih, na isti nepremičninski enoti, je potrebno za določitev največjega zneska
odbitnih stroškov upoštevati tiste, ki so že nastali v preteklosti. Posebej v primeru posegov, začetih pred 26. junijem 2012, ki so se nadaljevali v naslednjih letih, pripada odbitek v višini 50 odstotkov za stroške, ki so nastali od 26. junija 2012 do 31. decembra 2016 v znesku
največ 96.000 EUR neto, brez stroškov, ki so nastali do 25. junija 2012, do največ 48.000 EUR.
V primeru prodaje ali podaritve nepremičninske enote, na kateri so bili opravljeni posegi pred potekom obdobja koriščenja odbitka, se
neizkoriščeni deleži odbitka prenesejo, razen v primeru drugačnega dogovora med strankami, na kupca, fizično osebo, oziroma na obdarovanca.
V primeru smrti lastnika se pravica do olajšava prenese izključno na dediča, ki ohrani materialno in neposredno lastništvo nepremičnine.
Podnajemnik ali komodatar, ki so imeli stroške, ohranijo pravico do olajšave tudi ko se najemnina ali komodat iztečeta.
Protipotresni posegi v območjih z visoko stopnjo nevarnosti
Za izdatke, nastale po 4. avgustu 2013 do 31. decembra 2016 za dejavnosti, ki se nanašajo na sprejetje protipotresnih ukrepov in izvedbo
del za statično varnost (črka i v 1. odstavku 16.bis člena TUIR), katerih postopki za pridobitev dovoljenja so bili sprejeti po 4. avgustu
2013, na objektih na območjih z visoko potresno nevarnostjo (cone 1 in 2), v skladu s sklepom predsednika Sveta ministrov št. 3274 z
dne 20. marca 2003, objavljenim v rednem dodatku št. 72 k UL št. 105 z dne 8. maja 2003 v zvezi s stavbami, ki se uporabljajo kot glavno
prebivališče (v kateri davčni zavezanec ali njegova družina običajno prebivajo) ali za proizvodno dejavnost, pripadajo davčne olajšave v
višini 65 odstotkov, do skupne višine stroškov, ki ne presega 96.000 EUR na nepremičninsko enoto. Za koriščenje tega višjega odstotka
odbitka je potrebno navesti šifro '4' v stolpcu 2 vrstic od E41 do E43.
Stroški, nastali z nakupom ali prenosom nepremičnin, ki so del obnovljenih stavb
Davčni odbitek upravičen tudi v primeru nakupa ali prenosa premoženjskih enot, ki so del zgradbe, v celoti podvržene obnovitvenim
delom in konservatorski obnovi, ki jih izvajajo gradbena podjetja ali podjetja za prestrukturiranje nepremičnin oziroma gradbena združenja.
Kupec ali prejemnik nepremičnine je upravičen do odbitka, ki se obračuna na pavšalni znesek v višini 25 odstotkov prodajne cene oziroma
prenosa nepremičnine, ki izhaja iz dokumenta o nakupu ali dodelitvi.

53

Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje

Pogoji za koriščenje odbitka
 Plačila, izvedena z bančnim ali poštnim nakazilom, ki katerih so razvidni:
– namen plačila (za izdatke od 1. januarja 2012 je potrebno navesti 16-bis člen TUIR);
– davčna številka osebe, ki je opravila plačilo;
– davčna številka ali ID za DDV prejemnika plačila.
 Navedba naslednjih podatkov v davčni napovedi (vrstice od E51 do E53):
– identifikacijski katastrski podatki nepremičnine;
– podatki o registraciji akta, ki predstavlja naziv (npr. pogodba o najemu), če dela opravlja imetnik;
– drugi podatki, potrebni za preverjanje odbitka.
 Davčni zavezanec mora poleg tega hraniti in na zahtevo Urada dati na vpogled dokumente, opredeljene v Odloku direktorja Agencije
za prihodke z dne 2. novembra 2011 (npr. račune in potrdila o nastalih stroških).

2017

Odbitek lahko koristijo tisti, ki imajo v lasti ali posedujejo nepremičnino, na kateri so bili opravljeni posegi obnove in prenove stavbnega
fonda na podlagi ustreznega naziva (npr. lastništvo, druga stvarna pravica, državna koncesija, najem ali komodat).
Pravico do olajšave ima tudi tisti družinski član, ki živi v izvenzakonski skupnosti imetnika nepremičnine, ki je predmet posega, če plačuje
stroške in račune in če so bančna nakazila naslovljena nanj. Dovoljen je odbitek tudi v primeru, da računi ali nakazila niso
na ime družinskega člana, pod pogojem, da je odstotek stroška, ki ga je ta imel, naveden v računu (za podrobne informacije gl. okrožnico
11/E z dne 21 maja 2014).
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Odbitek se prizna kupcem glede na delež lastništva nepremičnine in pripada pod pogojem, da se prodaja ali prenos lastništva nepremičnine
opravi v roku 18 mesecev od datuma obnovitvenih del.
Za izdatke, nastale od 26. junija 2012 do 31. decembra 2016 pripada odbitek kupcu ali prejemniku v višini 50 odstotkov. Znesek
v višini 25 odstotkov kupnine ali podarjene vrednosti ne sme presegati mejne vrednosti 96.000 EUR.
V zvezi s stroški, ki so nastali v zadnjih letih:
 upravičeni ste do odbitka v višini 36 odstotkov, če je bila notarska listina izdana od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007, ali od 1. januarja
2008 dalje.
 Znesek v višini 25 odstotkov nakupne ali dodelitvene cene, ne sme presegati zgornje meje 48.000 evrov v primeru, da je do nakupa ali
dodelitve prišlo od 1. Januarja 2008 dalje in so se obnovitvena dela izvedla od 1. Januarja 2008 dalje.
Mejni znesek, na katerega se obračuna odstotek, se navede samo v zvezi s posamezno nepremičninsko enoto, zatorej, če ima več oseb
pravico do odbitka (solastniki itd.), se mejni znesek stroškov porazdeli med njimi.
Akontacije, za katere je bil v prejšnjih letih izkoriščen odbitek, prispevajo k oblikovanju najvišje mejne vrednosti. Zato je v letu, v katerem
je podpisan notarski akt, znesek, na katerem se obračuna odbitek, sestavljen iz najvišjega mejnega zneska, zmanjšanega za akontacije,
ki so bile že upoštevane za priznavanje ugodnosti. Za nakupe, opravljene v letu 2016, če želi izkoristiti tudi odbitek v višini 50 odstotkov
DDV-ja, plačanega izvajalcu (vrstica E59), se mora od skupnih stroškov, nastalih za nakup odšteti znesek v višini 50 odstotkov plačanega
DDV-ja.
Oseba, ki nudi davčno svetovanje, odbitek razdeli na 10 enakih letnih obrokov.
Vrstice od E41 do E43: za vsako leto in za vsako nepremičninsko enoto, ki je predmet obnovitvenih del, je potrebno izpolniti drugo
vrstico. Tudi pri obnovi nepremičninskega premoženja na skupnih delih stanovanjskih stavb je potrebno izpolniti posebno vrstico.
Če vrstice v obrazcu ne zadostujejo za navedbo, je potrebno izpolniti dodatni obrazec po navodilih v II. delu, točki "Dodatni obrazci".
Stolpec 1 (Leto): navedite leto v katerem so bili plačani stroški (od 2007 do 2016);
Stolpec 2 (2012 - protipotresno: od 2013 do 2016): izpolnite ta stolpec samo v naslednjih primerih:
 Stroški so nastali v letu 2012;
 stroški so nastali za posege, ki se nanašajo na vpeljavo protipotresnih ukrepov v letu 2013, 2014, 2015 ali 2016.
Navedite eno od naslednjih šifer:
‘2’ stroški, nastali od 1. januarja do 25. junija 2012 (odbitek v višini 36 %);
‘3’ stroški, nastali od 26. junija do 31. decembra 2012 (odbitek za 50 %);
‘4’ stroški, ki so nastali po 4. avgustu 2013 do 31. decembra 2016 za izvedbo protipotresnih ukrepov na stavbah, ki sodijo na območja
z visoko potresno nevarnostjo in se uporabljajo kot glavno prebivališče ali za proizvodne dejavnosti (odtegljaj v višini 65%).
Stolpec 3 (Davčna številka): stolpec se izpolni samo v naslednjih primerih.
 Dela na skupnih delih stanovanjskih skupnosti
Za posege na skupnih delih stanovanjskih stavb morajo posamezni lastniki navesti davčne številke stanovanjske skupnosti in označiti
polje v stolpcu 2 "Stanovanjska skupnost" v eni od vrstic od E51 do E53, ne da bi navedli identifikacijske katastrske podatke
nepremičnine. Te podatke navede stanovanjski upravljavec v razpredelnici AC svoje davčne napovedi.
Za posege, začete pred 14. majem 2011, morajo lastniki navesti davčno številko stanovanjske skupnosti oziroma zadruge, ne da bi izpolnili oddelek III-B.
Za posege na skupnih delih nepremičnine, opredeljene kot minimalna skupnost stanovalcev, za katerega ni potrebna davčna številka,
davčni zavezanci, ki nameravajo izkoristiti odbitek za gradbena dela in ukrepe za varčevanje z energijo do višine svojega deleža, navedejo davčno številko kondominija, ki je izvedel nakazilo.
V tem primeru davčni zavezanec pisarni Caf ali pooblaščenemu strokovnjaku poleg dokumentacije, ki je običajno potrebna za izkazovanje pravice do odbitka, posreduje še lastno izjavo, s katero potrdi vrsto opravljenih del in navede katastrske podatke za
nepremičninske enote, ki so del skupnosti stanovalcev.
 Posegi s strani oseb iz 5. člena TUIR
Za posege, izvedene od 14. maja 2011 dalje s strani ene izmed oseb, navedenih v 5. členu TUIR (npr. partnerstvo oseb), morajo osebe,
ki si pripisujejo prihodke na podlagi tega člena, navesti v tem stolpcu davčno številko družbe ali institucije ter navesti identifikacijske katastrske podatke nepremičnine v oddelku III-B razpredelnice E.
 Obvestilo Operativnemu centru v Pescari
Za posege, začete pred 14. majem 2011, je potrebno v tem stolpcu navesti davčno številko osebe, ki je poslala, četudi v imenu
davčnega zavezanca, obvestilo Operativnemu centru v Pescari (na primer solastnik ali soimetnik stvarnih pravic na nepremičnini, enostavne družbe in drugi subjekti, našteti v 5. členu TUIR). Stolpca se ne izpolnjuje, če je obvestilo poslal zavezanec.
 Nakup ali prenos obnovljenih nepremičnin
Za nakup ali prenos nepremičninskih enot, ki so del obnovljenih zgradb, mora biti navedena davčna številka gradbenega podjetja ali
podjetja za obnovo ali zadruge, ki je opravila delo.
Stolpec 4 (Posebni posegi): stolpec se izpolni samo v primeru izvedbe naslednjih posebnih posegov, pri čemer se navede šifra:
‘1’ v primeru, da so stroški, ki se nanašajo na posamezni poseg, nastali v večletnem obdobju. Za izračun največjega zneska odbitka
je treba upoštevati stroške, nastale v preteklih letih;
‘4’ v primeru nastalih stroškov za nakup ali dodelitev nepremičnin, ki so del obnovljenih zgradb. Odbitek pripada za znesek v višini
25 odstotkov kupoprodajne cene ali cene prenosa nepremičnine.
Davčni zavezanec, ki ne sodi v katerega od prejšnjih primerov, ne navede nobene šifre.
Stolpec št. 5 (Nakup, dedovanje ali darovanje): navedite šifro:
‘4’ če je davčni zavezanec v letu 2015 podedoval, kupil ali v dar prejel nepremičnino od osebe, ki je v predhodnih letih nastale stroške
razdelila na obroke, in sicer po običajni stopnji na 10 obrokov.
Stolpec 8 (Številko obroka): navedite številko obroka, ki ga davčni zavezanec uporablja za leto 2016. Za stroške, nastale v letu 2016,
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Primer 1

Nepremičnina A: poseg, izveden v letu 2012

Stroški, nastali do 25. junija: 6.000 €
Stroški, nastali po 25. juniju: 7.000 €
Nastali stroški: 4.000 evrov

Nepremičnina B: poseg, izveden v letu 2015

III A. RAZDELEK - STROŠKI ZA POSEGE OBNOVE IN PRENOVE STAVBNEGA FONDA (ODBITEK V VIŠINI 36 %, 50 % ALI 65 %)
LETO

E41

2012
(2013-2016

Posebni
posegi

DAVČNA ŠTEVILKA

Protipotresno)
2

1

4

3

2012

2

2012

3

Nakup,
dediščina
ali donacija
5

Številka
obroka

ZNESEK STROŠKOV

8

Zap. št.
nepremičnine
10

9

5

6.000 ,00

1

5

7.000 ,00

1

2

4.000 ,00

2

8

E42

E43

2015

III B. RAZDELEK - IDENTIFIKACIJSKI KATASTRSKI PODATKI NEPREMIČNIN IN DRUGI PODATKI, POTREBNI ZA KORIŠČENJE ODBITKA
Zap. št. nepremičnine

E51

1

Stanovanjska stavba
2

ŠIFRA OBČINE

Z/Zg
4

3

MESTNI PREDEL/KAT. OBČINA
5

1

H

5

0

1

U

2

F

2

0

5

U

PODŠTEVILKA

PARCELA

STRAN
7

6

A

8

3

3

3

4 5

2

6

0

6

7 8

1

E52

Primer 2

Stroški za gradbeno prenavljanje 30.000,00 evrov v letu 2015;
stroški za gradbeno prenavljanje v nadaljevanje istega posega 10.000,00 evrov v letu 2016.
V 9. stolpcu navedemo 10.000,00 evrov.

Primer 3

Stroški za gradbeno prenavljanje 30.000,00 evrov v letu 2014;
stroški za gradbeno prenavljanje v nadaljevanje istega posega 10.000,00 evrov v letu 2015;
Stroški obnove, nastali v letu 2016, ob nadaljevanju istega posega: 60.000,00 evrov.
V tem primeru je presežena maksimalna omejitev v višini 96.000,00 evrov, v 9. stolpcu navedemo znesek 56.000,00
evrov, ki je rezultat naslednjega izračuna:
96.000,00 (najvišji možni znesek) – 40.000,00 (skupna vsota stroškov iz let 2014 in 2015).

RAZDELEK III B - Identifikacijski katastrski podatki nepremičnin in drugi podatki za koriščenje odbitka

Za obnovitvena dela na stavbah, ki so se začela od leta 2011 dalje, je potrebno v davčni napovedi navesti identifikacijske katastrske podatke
nepremičnin in druge podatke, potrebne za koriščenje odbitka.
Ta oddelek je treba izpolniti za stroške, ki so nastali v letu 2016. Za stroške, ki so nastali v letih 2011 in 2012, in 2013, in 2014, in 2015 ni treba
še enkrat navesti identifikacijskih podatkov za nepremičnine, če so ti že bili navedeni v davčnih napovedih, vloženih za omenjena davčna obdobja.
Če vrstice v obrazcu ne zadostujejo, je potrebno izpolniti dodatne obrazce v skladu z navodili v poglavju "Dopolnilni obrazci", del II, poglavje 7.
Poleg tega oddelka je potrebno izpolniti tudi stolpec 10 v prejšnjem oddelku III-A.
Vrstici E51 in E52 - Identifikacijski katastrski podatki nepremičnine
Stolpec 1 (Zap. št. nepremičnine): navedite zaporedno številko, ki identificira nepremičnino, predmet obnovitvenih del, ki je navedena
v stolpcu 10 oddelka III A v preglednici E. V primerih, ko je bilo opravljenih več posegov na isti nepremičnini in je bilo zato izpolnjenih več
vrstic v oddelku III A z navedbo iste zaporedne številke v stolpcu 10, izpolnite v tem delu samo eno vrstico.
Stolpec št. 2 (Skupnost stanovalcev): okence se označi v primeru posegov, opravljenih na skupnih delih skupnosti stanovalcev.
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je treba navesti številko '1' v polje.
Stolpec 9 (Znesek stroškov): navedite skupni znesek stroškov, nastalih v letu, navedenem v stolpcu 1. V primeru nakupa ali prenosa
obnovljenih nepremičnin (šifra 4 v stolpcu 4), je znesek, ki ga je potrebno navesti, enak 25 odstotkom kupnine. V primeru stroškov, nastalih za dela, ki trajajo več let (šifra 1 v stolpcu 4), če velja, da se znesek odhodkov, nastalih v letu 2016, nanaša na nadaljevanje posega,
začetega v prejšnjih letih na eni sami nepremičninski enoti v lasti enega lastnika, potem znesek, ki se vnese v stolpec 9, ne more biti večji
od razlike med 96.000,00 evrov in zneskom stroškov v preteklih letih, ki jih je davčni zavezanec plačal v zvezi z istim posegom. Če nameravate za nakup ali dodelitev nepremičnin, ki so del obnovljenih stavb, in za realizacijo, v letu 2016, pripadajočih garažnih boksov ali
parkirnih mest izkoristiti tudi 50-odstotni odbitek DDV-ja, plačanega izvajalcu (vrstica E59), od zneska stroškov odštejete 50-odstotni znesek poravnanega DDV-ja.
Stolpec 10 (Zaporedna št. nepremičnine): za stroške, nastale v letu 2016, je potrebno izpolniti ta stolpec in naslednji oddelek III-B, ki
se nanaša na identifikacijske podatke nepremičnine, ki je predmet del.
V tem stolpcu 10 mora biti navedena ista zaporedna številka za identifikacijo nepremičnine, ki je predmet prenove. Isto številko navedite
tudi v stolpcu 1 v naslednjem oddelku III-B.
Če je bilo izvedenih več posegov na isti nepremičnini in je zato izpolnjenih več vrstic v oddelku III-A, se ista identifikacijska zaporedna številka
iz stolpca 10 navede v vseh vrsticah, ki se izpolnijo za isto nepremičnino, izpolniti pa je potrebno tudi eno samo vrstico v oddelku III-B.
Posegi na skupnih delih večstanovanjskih zgradb morajo biti označeni z ustrezno zaporedno številko.
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Posamezni stanovalci z označitvijo tega okenca prijavijo, da se strošek, naveden v razdelku III-A preglednice E nanaša na posege, opravljene na skupnih delih skupnosti stanovalcev. V tem primeru se v stolpec št. 3 razdelka III-A vpiše davčna številka skupnosti stanovalcev
ali skupnosti, ki je izvedla nakazilo, v primeru, da gre za t.i. "minimalno skupnost stanovalcev", za katero ni potrebna davčna številka.
Naslednji stolpci v vrsticah E51 in E52, ki se nanašajo na katastrske podatke nepremičnine, se ne smejo izpolniti, saj bo te podatke
navedel upravnik skupnosti stanovalcev, če so ga slednji imenovali, v preglednici K (ali AC, če bo uporabljen obr. DOHODKI 2017) v svoji
dohodninski napovedi.
Stolpec 3 (Šifra Občine): Navedite katastrsko številko občine, v kateri je locirana nepremičninska enota. Katastrsko številko Občine
lahko sestavlja štiri ali pet številk, kot je navedeno v katastrskem dokumentu.
Stolpec 4 (Zemljišča / Zgradbe): navedite oznako: ‘T’ (Z) če je nepremičnina popisana v zemljiško knjigo, ‘U’ (Zg) pa če je nepremičnina
popisana v urbani kataster zgradb.
Stolpec 5 (Mestni predel / Katastrska občina): navedite črke ali številke, označene na katastrskem dokumentu, če obstajajo. Za
nepremičnine, locirane v občinah, kjer velja sistem zemljiške knjige, navedite šifro "Katastrska občina".
Stolpec 6 (Stran): navedite številko lista, ki je označena v katastrskem dokumentu.
Stolpec 7 (Parcela): navedite številko parcele, označeno v katastrskem dokumentu, ki je lahko sestavljena iz dveh delov, torej iz pet in
štirih številk, ločenih s preslednico. Če parcelo sestavlja en sam niz številk, je potrebno le-to navesti v prostor levo od preslednice.
Stolpec 8 (Podštevilka): navedite, če obstaja, številko podštevilka, ki je označena v katastrskem dokumentu.
Vrstica E53 - Drugi podatki (podatki o prijavi pogodbe in podatki v zvezi s prošnjo za vpis v kataster)
Če dela izvaja najemnik (ali posojilojemalec), je potrebno poleg identifikacijskih katastrskih podatkov o nepremičnini (vrstici E51 in E52)
navesti tudi podatke o prijavi najemne pogodbe oziroma posojilne pogodbe (stolpci od 3 do 6 v vrstici E53).
Če nepremičnina še ni bila vpisana v kataster v času predložitve davčne napovedi, je potrebno navesti podrobnosti o zahtevku za vpis v
kataster (stolpci od 7 do 9 v vrstici E53).
Stolpec 1 (Zap. št. nepremičnine): navedite zaporedno številko, ki identificira nepremičnino, predmet obnovitvenih del, ki je navedena
v stolpcu 10 oddelka III A v preglednici E. V primerih, ko je bilo opravljenih več posegov na isti nepremičnini in je bilo zato izpolnjenih več
vrstic v oddelku III A z navedbo iste zaporedne številke v stolpcu 10, izpolnite v tem delu samo eno vrstico.
Stolpec 2 (Stanovanjska stavba): Sledite navodilom za stolpec 2 v vrsticah E51 in E52. Če ste označili to polje, ne izpolnjujte naslednjih
stolpcev v vrstici E53.
Najemnik - Podatki o prijavi najemne ali posojilne pogodbe
Stolpci od 3 do 6 se izpolnijo, če je bila najemna pogodba registrirana v Uradu.
Če se je pogodba registrirala prek sistemov Siria, Iris, spletnih zakupov, spletnih pogodb oziroma s pomočjo novega obrazca RLI, se lahko
alternativno izpolni stolpec 7 (Identifikacijska številka pogodbe).
Stolpec 3 (Datum): navedite datum prijave pogodbe.
Stolpec 4 (Serija): navedite šifro, ki označuje način registracije:
‘3’ registracija pogodbe pri uradu Agencije za prihodke;
‘3P’ elektronska registracija prek sistemov Siria in Iris;
‘3T’ elektronska registracija prek drugih programov (spletni zakupi, spletne pogodbe in obrazec RLI);
‘3A’ in ‘3B’, serijski šifri, uporabljeni v preteklosti v uradih.
Stolpec 5 (Številka in pod-številka): navedite številko in morebitno pod-številko prijave pogodbe.
Stolpec 6 (Šifra Urada Agencije za Prihodke): navedite identifikacijsko šifro Agencije za Prihodke, pri kateri je bila pogodba prijavljena.
Šifre uradov Agencije za Prihodke je možno pridobiti na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it v posebni tabeli v oddelku, ki se nanaša
na najemne pogodbe.
Stolpec 7 (Identifikacijska številka pogodbe) navedite identifikacijsko številko pogodbe, sestavljeno iz 17 znakov, ki je navedena na
kopiji vloge za vpis pogodbe v register, ki jo vrne urad oziroma, v primeru elektronsko registriranih pogodb, na potrdilu o prejemu vpisa v
register. Če so se izpolnili stolpci od 3 do 6, se ta stolpec ne izpolni.
Prošnja za vpis v kataster
Če nepremičnina še ni bila vpisana v kataster v času predložitve davčne napovedi, je potrebno navesti podrobnosti o zahtevku za vpis v kataster.
Stolpec 8 (Datum): navedite datum vložitve zahtevka za vpis v kataster.
Stolpec 9 (Številka): navedite številko zahtevka za vpis v kataster.
Stolpec 10 (Pokrajina Urada Agencije za prihodke): navedite kratico pokrajine, v kateri je urad Agencije za prihodke, pri katerem ste
vložili davčno napoved.
RAZDELEK III C - Stroški za opremo nepremičnin (odbitek davka v višini 50 odstotkov)

V tem razdelku se navedejo nastali stroški, za katere pripada odbitek davka v višini 50 odstotkov, in sicer:
 stroški opreme obnovljenih nepremičnin;
 stroški opreme glavnega bivališča mladega para;
 znesek DDV-ja, plačanega ob nakupu nepremičninskih enot za stanovanjsko rabo, razvrščenih v razred energetske učinkovitosti A ali
B, katerih prodajalec so gradbena podjetja.
Vrstica E57 - stroški opreme obnovljenih nepremičnin
 Davčnim zavezancem, ki koristijo odbitek v višini 50 odstotkov, predviden za obnovitvena dela na stavbnem fondu (oddelek III-A), se
prizna odbitek v višini 50 odstotkov za stroške. nastale od 6. junija 2013 do 31. decembra 2015 za nakup pohištva in velikih gospodinjskih aparatov razreda najmanj A+, oziroma A za pečice, za naprave, za katero je predvidena energetska nalepka, namenjenih
opremi prenovljene nepremičnine.
Odbitek pripada le, če so nastali stroški od 26. junija 2012 dalje za naslednje ukrepe za prenovo in obnovo stanovanjskega fonda:
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Odbitka "oprema obnovljenih nepremičnin" ni mogoče kombinirati z dodatkom za "opremo nepremičnin za mlade pare" (vrstica E58) , zato izkoristek obeh olajšav za opremljanje iste stanovanjske enote ni dovoljen.
Stolpec št. 1 (Številka obroka): navedite za vsako obnovljeno bivalno enoto številko obroka;
Stolpca 2 in 4 (Stroški opreme nepremičnine): navedite nastali strošek do zgornje meje 100.0000 evrov;
Če so na primer v letu 2013 nastali stroški za opremljanje nepremičnine v višini 15.000 evrov, navedite '4' v stolpcu 1 "Številka obroka"
in 10.000 v stolpcu 2 "Stroški opreme nepremičnine". Če je bilo obnovljenih nepremičnin več, se mora izpolniti dodatna preglednica; ne
pozabite označiti z zaporedno številko okence "Obr. št." zgoraj desno na obrazcu.
Vrstica E58 (Stroški opreme nepremičnin za mlade pare)
Za leto 2016 se mladim parom priznava odbitek v višini 50 odstotkov stroškov, nastalih za nakup novega pohištva, namenjenega opremljanju glavnega bivališča. Odbitek ne pripada za nakup velikih gospodinjskih strojev.
Odbitka "oprema nepremičnin za mlade pare" ni mogoče kombinirati z dodatkom za "opremo obnovljenih
nepremičnin " (vrstica E57) , zato izkoristek obeh olajšav za opremljanje iste stanovanjske enote ni dovoljen.
Za izkoristek te olajšave morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
 mlad par, ki se je poročil v letu 2016;
 oziroma izvenzakonska partnerja, ki sobivata najmanj tri leta, ta pogoj pa mora biti izpolnjen v letu 2016. Ta pogoj mora biti razviden iz
civilnega statusa obeh partnerjev, ki morata biti registrirana kot člana iste družine, ali iz lastne izjave, podane skladno z O.P.R. št. 445 z
dne 28. decembra 2000;
 vsaj ena oseba v paru mora biti mlajša od 35 let na dan 31. decembra 2016 (ta pogoj izpolnjujejo davčni zavezanci, ki napolnijo petintrideseto leto starosti v teku leta 2016, ne glede na dan ali mesec njihovega rojstnega datuma);
 pridobljena pravica do lastništva, proti plačilu ali brezplačna, za nepremičninsko enoto, namenjeno glavnemu bivališču mladega para,
v letu 2015 ali letu 2016. Nakup lahko opravita oba zakonca ali partnerja, ali samo eden od njiju, pod pogojem, da kupec ni starejši od
petintrideset let;
 nepremičninska enota je namenjena glavnemu bivališču para.
Do nakupa opreme je lahko prišlo tudi pred nastankom zgoraj navedenih pogojev, če je do njih prišlo v letu 2016 in se nepremičninska
enota uporablja kot glavno bivališče v trenutku predložitve dohodninske napovedi za davčno obdobje 2016.
Okrožnica št. 7 z dne 31. marca 2016 je pojasnila, da se mora za možnost koriščenja odbitka stroškov za opremo nepremičnin za mlade
pare, kupljena nepremičnina uporabljati kot glavno bivališče v trenutku predložitve dohodninske napovedi. Odbitek se prizna do največ
16.000 evrov in je razdeljen na deset enakovrednih letnih obrokov.
Omejitev 16.000 evrov se nanaša na par; če nastali stroški presegajo naveden znesek, se mora torej odbitek izračunati na znesek največ
16.000 evrov in razdeliti med zakonca ali partnerja na podlagi dejanskih stroškov, ki jih je imel vsak od njiju.
Plačilo stroškov mora biti opravljeno z bančnim ali poštnim nakazilom, brez potrebe po uporabi posebnega obrazca za nakazilo, predvidenega za stroške obnovitvenih gradbenih del, ali s kreditno oziroma debetno kartico.
V tem primeru datum plačila sovpada z datumom, na katerega je imetnik kreditne ali debetne kartice to uporabil; ta datum je razviden na
elektronskem potrdilu za opravljeno plačilo.
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 redna vzdrževalna dela, opravljena na skupnih delih stanovanjske stavbe;
 izredna vzdrževalna dela, obnova, umetniška sanacija in prenavljanje skupnih delov stanovanjske stavbe in posameznih stanovanjskih enot;
 rekonstrukcija ali obnova nepremičnin, ki jih prizadenejo naravne nesreče;
 restrukturiranje celotnih stavb s strani gradbenih podjetij ali podjetij za restrukturiranje nepremičnin in stanovanjskih združenj, ki zagotavljajo v šestih mesecih po opravljeni nalogi odtujitev ali predajo nepremičnine.
Dodatni posegi, povezani z izrednim vzdrževanjem, so tisti, katerih cilj je varčevanje z energijo, pri čemer se izkoristijo obnovljivi viri energije in/ali se zamenjajo bistvene komponente tehnoloških sistemov.
V primeru posegov, izvedenih na skupnih delih večstanovanjskih zgradb, pripada odbitek samo za nakupe subvencioniranega blaga, namenjenega opremi skupnih delov (npr. čuvajnice, stanovanje vratarja).
Datum začetka obnovitvenih del mora biti pred datumom, ko so nastali stroški za nakup pohištva in velikih gospodinjskih aparatov, vendar
pa ni nujno, da so stroški obnove nastali pred stroški za opremo prebivališča.
Odbitek pripada za stroške, ki so nastali za nakup novega pohištva ali velikih gospodinjskih aparatov.
Med velike gospodinjske aparate spadajo: hladilniki, zamrzovalniki, pralni stroji, sušilni stroji, pomivalni stroji, naprave za kuhanje,
električni štedilniki, električne kuhalne plošče, mikrovalovne pečice, električne naprave za ogrevanje, električni radiatorji, električni ventilatorji. Dovoljeno je odšteti tudi stroške prevoza in montaže kupljenega blaga.
Odbitek pripada v maksimalnem znesku 10.000 evrov za posege, opravljene med 6. junijem 2013 in 31. decembrom 2016 in je razdeljen
na 10 letnih deležev z enako vrednostjo.
Plačilo stroškov mora biti opravljeno z bančnimi ali poštnimi nakazili (v tem primeru ni potrebno uporabiti posebnega obrazca za nakazilo,
podvrženega odtegljaju, ki je predvideno za stroške obnovitvenih gradbenih del), ali s kreditno oziroma debetno kartico. V tem primeru
se rok plačila določi na dan uporabe kreditne ali debetne kartice, ki je zabeležena v elektronskem potrdilu o opravljeni transakciji. Ni dovoljeno opraviti plačila z bančnimi čeki, v gotovini ali z drugimi plačilnimi sredstvi.
Potrebno je hraniti dokumentacijo, ki potrjuje dejansko opravljeno plačilo (potrdilo o prenosih, potrdila, ki potrjujejo izvedeno transakcijo
za plačilo s kreditno ali debetno kartico, debetna dokumentacija o bančnem računu) in račune za nabavo blaga s specifikacijo narave,
kakovosti in količine kupljenega blaga in storitev.
Dovoljen je odbitek tudi za nakup pohištva in velikih gospodinjskih aparatov, z obročnim odplačevanjem.
Za dodatne informacije si oglejte okrožnici št. 29/E z dne 18. septembra 2013 in 11/E z dne 21. maja 2014.
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Če se plačilo opravi z bančnim ali poštnim nakazilom, ni potrebno uporabiti posebnega obrazca za nakazilo, predvidenega za stroške obnovitvenih gradbenih del (to nakazilo je podvrženo odtegljaju).
Plačila ni mogoče izvesti z bančnimi čeki, gotovino ali drugimi plačilnimi sredstvi.
Shranite vsa dokazila o opravljenem plačilu (odrezke nakazil, računi o izvedenem plačilu z debetno ali kreditno kartico, bančni izpiski itd.)
in račune za nakup blaga z opisom vrste, kakovosti in količine blaga in opravljenih storitev, oziroma zvočne zapise računov.
Za dodatne informacije si oglejte besedilo okrožnice št. 7/E z dne 31. marca 2016.
Stolpec št. 1 (manj kot 35 let): označite okence, če pogoj izpolnjuje zakonec ali zunajzakonski partner;
Stolpec št. 2 (Številka obroka): navedite številko obroka, ki bo za leto 2016 enaka 1.
Stolpec št. 3 (Stroški opreme nepremičnine): navedite nastali strošek do zgornje meje 16.0000 evrov.
Če je na primer v letu 2016 družina, v kateri je zakonec ali zunajzakonski partner napolnil 34 let, imela stroške za opremljanje
nepremičnine v višini 20.000 evrov, prekrižajte okence v stolpcu 1, označite '1' v stolpcu 2 "Številka obroka" in 16.000 v stolpcu 3 "Stroški
opreme nepremičnine".
Vrstica E59 (DDV za nakup nepremičnine z energetsko učinkovitostjo razreda A ali B)
Osebam, ki so v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 kupili nepremičninske enote za stanovanjsko rabo, razvrščene v razred energetske učinkovitosti A ali B, se prizna odbitek v višini 50 odstotkov DDV-ja, plačanega v letu 2016. Odbitek je razdeljen na deset
letnih obrokov. Ugodnost se prizna tudi za nakup pritikline, pod pogojem, da do njega pride istočasno z nakupom stanovanjske enote in
je iz kupoprodajne pogodbe razvidno, da gre za pritiklino (gl. Okrožnico št. 20 z dne 18. maja 2016).
Za znesek DDV-ja, za katerega je zavezanec izkoristil novo olajšavo, ni mogoče uporabiti olajšave, predvidene za stroške, nastale za nakup ali dodelitev nepremičnin, ki so del obnovljenih stavb, ali olajšave, predvidene za nakup pripadajočih garažnih boksov ali parkirnih
mest. To pa zaradi tega, ker se za isti strošek ne moreta izkoristiti dve olajšavi.
Za več informacij si oglejte okrožnico št. 20/E z dne 18. maja 2016 v točki 10 in okrožnico št. 12/E z dne 8. aprila 2016, v odstavku 7.1.
Stolpec št. 1 (Številka obroka): navedite številko obroka, ki bo za leto 2016 enaka 1.
Stolpec št. 2 (Znesek plačanega DDV-ja): navedite znesek DDV-ja plačanega podjetju, od katerega ste kupili nepremičnino.
RAZDELEK IV - Stroški za posege, katerih namen je varčevanje z energijo (odbitek davka v višini 55
ali 65 odstotkov)

V tem oddelku navedite stroške, ki so nastali v obdobju 2008-2016 za posege, katerih namen je varčevanje z energijo v obstoječih stavbah katere koli katastrske kategorije, tudi na podeželju.
Odbitek davka, ki ga izračuna oseba, ki nudi davčno svetovanje, znaša:
 55 odstotkov, za stroške, nastale od 2008 do 2012 in od 1. januarja do 5. junija 2013;
 65 odstotkov, za stroške, ki so nastali od 6. junija 2013 do 31. decembra 2016.
Za stroške, nastale v obdobju 2011-2016, oseba, ki nudi davčno svetovanje, razdeli odbitek na deset enakih letnih obrokov (v okviru
zgornje meje, določene za vsako vrsto izvedenega posega).
Za stroške, ki so nastali leta 2008, število letnih obrokov ostaja enako, kot je bilo predhodno izbrano (od osem do deset), razen v primeru
ponovne določitve števila obrokov.
Vrste predvidenih posegov so:
 energetska rekvalifikacija obstoječih zgradb;
 posegi v fasado obstoječih zgradb;
 namestitev sončnih kolektorjev;
 zamenjava zimskih klimatskih naprav.
 Nakup in vgradnjazaščitpredsoncem;
 Nakup in vgradnjaklimasistemovzaogrevanje s toplotnimigeneratorjinabiomaso.
Dokaz za obstoj stavbe izhaja iz vpisa v kataster ali iz zahteve za vpis v kataster, kot tudi iz plačila ICI ali IMU, če je plačilo obvezno.
Izključeni so posegi, ki se izvedejo v fazi gradnje objekta.
Odbitek lahko koristijo tako osebe, ki so lastnimi ali imajo na podlagi ustreznega naziva (npr. lastništvo, drugačne lastninske pravice,
državna koncesija, zakup ali najem) nepremičnino, na kateri so bili opravljeni posegi za doseganje prihrankov energije, kakor tudi skupnost
več stanovalcev v primeru posegov, opravljenih na skupnih delih večstanovanjskih zgradb. Pravico do olajšave lahko uveljavlja družinski
član, ki živi v skupnem gospodinjstvu imetnika nepremičnine, ki je predmet posega, če je poravnal stroške ali plačal fakture in so bila
plačila nanj naslovljena.
V primeru prodaje ali podaritve nepremičninske enote, na kateri so bili opravljeni posegi pred potekom obdobja koriščenja odbitka, se
neizkoriščeni deleži odbitka prenesejo, razen v primeru drugačnega dogovora med strankami, na kupca, fizično osebo, oziroma na obdarovanca.
V primeru smrti lastnika se pravica do olajšave prenese izključno na dediča, ki ohrani materialno in neposredno posest dobrine.
V teh primerih lahko kupec ali dediči ponovno določjo število deležev na katere razdelijo preostalo olajšavo pod pogojem, da so stroški
nastali v letu 2008.
Podnajemnik ali komodatar, ki sta imeli stroške ohranita pravico do olajšave tudi če se najemnina ali komodat iztečeta.
Prosimo, upoštevajte, da odbitka v višini 55 ali 65 odstotkov ni mogoče kombinirati z drugimi davčnimi ugodnostmi, predvidenimi za iste
posege, kot je npr. odbitek v višini 50 odstotkov za obnovo in prenovo stanovanjskega fonda, prav tako ga ni mogoče kombinirati od 1.
januarja 2009 dalje z drugimi občinskimi, deželnimi ali lokalnimi prispevki, ki so priznani za te iste posege v skladu z uredbo z zakonsko
močjo št. 115 z dne 30. maja 2008 (gl. resolucijo št. 3/E z dne 26. januarja 2010).
Med odbitnimi stroški so tudi tisti, ki zadevajo strokovne storitve (za izvajanje posegov ter za neobhodno potrebna potrjevanja za uveljavljanje olajšave) in za gradbena dela za posege v namene energetskega prihranka.
Plačilo stroškov se izvede z bačnim ali poštnim nakazilom iz katerega izhaja namen plačila, davčna številka zavezanca in identifikacijska
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Listine za prenos
V 90 dneh po koncu del morajo biti elektronsko posredovani na naslov ENEA (preko spletne strani www.acs.enea.it, z zahtevanim potrdilom o prejetju pošiljke) podatki iz potrdila o energetskem certifikatu oziroma energetski kvalifikaciji, kakor tudi informativna shema, ki se
nanaša na opravljene posege.
Datum dokončanja del, od katerega dalje začne teči rok za predložitev dokumentacije na naslov ENEA, sovpada z dnem tako imenovanega "a-testa" (in ne izvedenih plačil). Če ob upoštevanju vrste posega a-test ni zahtevan, lahko davkoplačevalec dokaže datum
dokončanja del z drugo dokumentacijo, ki jo izda oseba, ki je izvedla dela (ali tehnik, ki izpolni informativno shemo). V ta namen ne šteje
za veljaven dokument izjava, ki jo poda sam davkoplačevalec.
Če celota izvedenih del ni ustrezno opisana v seznamih, ki so na voljo ENEA-i, se lahko pošlje kopija dokumentacije v roku 90 dni
priporočeno s potrdilom ENEA, oddelek za okolje, globalne spremembe in trajnostni razvoj, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di
Galeria (Rim) ter se navede sklic: “Davčne olajšave - energetska rekvalifikacija”.
Če se posegi za energetsko varčnost nepremičnine nadaljujejo v naslednje leto, ni več potrebno o tem v elektronski
obliki obvestiti Agencije za prihodke do 31. marca naslednjega leta.
Za uveljavljanje davčnih olajšav je potrebno shraniti in predložiti, na zahtevo, finančni upravi,overitev, prejem pošiljke dokumentacije ENEA,
fakture ali davčna potrdila za stroške in potrdila o bančnem nakazilu, ki potrjuje izvedeno plačilo. Če posegi zadevajo skupne dele zgradb
je treba pridobiti in shraniti kopijo sklepa skupščine in tisočinsko tabelo razdelitve stroškov. Če je stroške imel imetnik (najemnik ali komodatar), se pridobi in shrani izjavo o soglasju z izvajanjem del posestnika (lastnika ali imetnika druge stvarne pravice).
Za več informacij o davčnih olajšavah za varčevanje z energijo si preberite medresorski odlok z dne 19. februarja 2007, kot je bil spremenjen
z medresorskim odlokom z dne 7. aprila 2008, in okrožnico Agencije za prihodke št. 29/E z dne 18. septembra 2013.
Vrstice od E61 do E62
Stolpec 1 (Vrsta posega): navesti šifro, ki označuje vrsto izvedenega posega, in zlasti:
‘1’ Posegi za izboljšanje energetske učinkovitosti na obstoječih stavbah. Gre za posege, ki so usmerjeni v zmanjševanje potreb po
primarnih energentih za zadovoljitev potreb, povezanih s standardno uporabo stavbe, ki omogočajo doseganje indeksa energetske
učinkovitosti za ogrevanje prostorov pozimi, ki ne presega vrednosti, določenih z odlokom ministra za gospodarski razvoj z dne 11.
marca 2008 - Priloga A. V to vrsto posegov spadajo zamenjava ali instaliranje zimskih klima naprav tudi z generatorji toplote ne s kondenzacijo, s toplotnimi črpalkami, z izmenjevalci za daljinsko ogrevanje, s kotli na biomaso, z instalacijami za kogeneriranje, regeneriranje, geotermične instalacije in posegi izolacije, ki nimajo zahtevanih lastnosti za njihovo vključitev v opisane posege na naslednjih
točkah, ogrevanje;
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Dokumenti, ki so potrebni za pridobitev odbitka
Za koriščenje odbitka v višini 55 ali 65 odstotkov je potrebno pridobiti naslednje dokumente:
 račun podjetja, ki izvaja gradbena dela;
 Potrditev pooblaščenega strokovnjaka, ki potrdi ustreznost posegov izvedenih na podlagi zahtevanih tehničnih pogojev. V primeru
večjega števila posegov na istem objektu lahko potrdite, da zahtevate podatke in informacije na enoten način. V primeru zamenjave
oken z okvirji ali kondenzacijskih kotlov z močjo, ki ne presega 100 kW, lahko potrdilo zamenja certifikat proizvajalcev. Poleg tega se
lahko zaprisežena izjava:
– nadomesti z izjavo vodje del o skladnosti s projektom gradnje (MO z dne 6. avgusta 2009);
– poda v poročilu, ki potrjuje skladnost z zahtevami za omejevanje porabe energije v stavbah in njihovih sistemih za ogrevanje, ki ga
vloži pri pristojnih organih skupaj s poročilom o delu lastnik nepremičnine oziroma upravičenec.
Poleg tega je v primerih samogradnje sončnih celic zadostno potrdilo o udeležbi v ustreznemu programu usposabljanja.
 potrdilo o energetskem certifikatu (ali kvalifikaciji), ki vsebuje podatke o energetski učinkovitosti stavbe in je izdelano po izvedbi
posegov, v skladu s postopki, kot jih določijo občine ali dežele. Če takih postopkov ni, se po izvršitvi del pripravi potrdilo o "energetski
kvalifikaciji", ki nadomešča "energetski certifikat", ki je pripravljeno v skladu z načrtom v prilogi k medresorskemu odloku z dne 19. februarja 2007, kakor je bil spremenjen z medresorskim odlokom z dne 7. aprila 2008 in medresorskim odlokom z dne 6. avgusta 2009.
Za stroške, nastale od 1. januarja 2008 dalje za zamenjavo oken v posameznih nepremičninskih enotah in namestitev sončnih celic, ni
več treba predložiti energetskega certifikata (ali kvalifikacije).
Ta certifikat ni več potreben za posege, ki se izvedejo od 15. avgusta 2009 dalje in se nanašajo na zamenjavo sistemov za zimsko ogrevanje.
 informativna shema, ki se nanaša na opravljene posege, pripravljena v skladu z načrtom iz priloge E k uredbi oziroma iz priloge F, če
se projekt nanaša na zamenjavo oken, vključno z okvirji, v posameznih nepremičninskih enotah ali na namestitev sončnih celic. Opisno
shemo posega iz Priloge F lahko pripravi tudi končni uporabnik. Shema mora vsebovati: identifikacijske podatke osebe, kateri so nastali
stroški, podatke o stavbi, na kateri so bili posegi opravljeni, vrsto opravljenega dela in prihranke energije, ki so posledica del, prav tako
tudi pripadajoče stroške, z navedbo stroškov za strokovnjake, ter znesek, ki je podlaga za obračun odbitka.
Zapriseženo izjavo, potrdilo o energetskem certifikatu/kvalifikaciji in informativno shemo morajo pripraviti usposobljeni tehniki za
načrtovanje objektov in naprav v okviru pooblastil, ki jim jih dodeljuje veljavna zakonodaja, ki so člani ustreznih poklicnih in strokovnih
združenj: inženirji, arhitekti, geodeti, industrijski strokovnjaki, agronomi, usposobljeni gozdarji in kmetijski izvedenci. Vse zgoraj navedene
dokumente lahko izda tudi en sam usposobljen tehnik.
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številka za DDV ali davčna številka uporabnika nakazila.
Maksimalna meja pripadajoče olajšave se nanaša na nepremičninsko enoto in se razdeli med imetnike ali posestnike nepremičnine, ki so
udeleženi pri strošku na podlagi dejansko nastalega stroška. Tudi za posege na skupnih delih večstanovanjske hiše se maksimalna olajšava
nanaša na vsako nepremičninsko enoto, ki sestavlja zgradbo razen v primeru, ko se poseg nanaša na celoten objekt in ne na njegove dele.
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‘2’ Posegi na zunanjščini obstoječih stavb. Gre za posege na obstoječih stavbah ali njihovih delih, ki se nanašajo na neprosojne
navpične strukture (stene), neprosojne vodoravne strukture (stropi in tla), dobavo in montažo izolacijskega materiala, navadnega materiala, novih oken vključno z okvirji, termično izboljšavo obstoječih steklenih elementov, rušenje in ponovno gradnjo gradbenega elementa pod pogojem, da so izpolnjene zahteve toplotne prehodnosti U, izražene v W/m2K, kot je opredeljeno v Prilogi B odloka Ministra za gospodarski razvoj z dne 11. marca 2008 in kasneje spremenjeno z odlokom z dne 6. januarja 2010;
‘3’ Vgradnja sončnih kolektorjev. Sem se uvrščajo stroški za posege za instaliranje sončnih kolektorjev, izdelanih tudi kot samokonstrukcija, kotli, dodatni elementi in sestavni električni in elektronski deli uporabljeni za proizvodnjo tople vode za domačo rabo;
‘4’ Zamenjava sistemov za hlajenje zraka pozimi. Gre za posege celovite ali delne zamenjave obstoječih zimskih klimatskih instalacij z
instalacijami opremljenimi s kondenzacijskimi kotli in istočasno dodelavo distribucijskega sistema. Od 1. januarja 2008 bodo tja spadala
tudi dela delne ali celovite zamenjave, zimske klimatske instalacije z instalacijami opremljenimi z visoko učinkovitimi toplotnimi
črpalkami ali z geotermičnimi instalacijami z nizko entalpijo. Od 1. januarja 2012 so vključeni tudi posegi za zamenjavo konvencionalnih
grelnikov vode s toplotnimi črpalkami za pripravo sanitarne tople vode.
‘5’Nakup in vgradnjazaščitpredsoncem. Sem se uvrščajostroškinakupa in vgradnjezaščitsteklenihpovršinpredsoncem,
nameščenihskupaj s fasado, kijihuporabnik ne more samnamestitialiodstraniti.
Nameščene so lahko na notranji ali zunanji strani steklene površine ali v njej sami, pod pogojem, da so pomične in “tehnične” narave.
Do olajšave niso upravičene samostoječe zaščite pred soncem, pritrjene na steklene površine na severni strani (alineja b), 2. odst.,
4. člena zakonske uredbe št. 63 iz leta 2013, spremenjene s 74. odst., 1. člena zakona št. 208 iz leta 2015);
‘6’ Nakup in vgradnja klima naprav za ogrevanje na biomaso. Sem se uvrščajo stroški nakupa in vgradnje klima sistemov za ogrevanje, opremljenih s toplotnimi generatorji, ki se napajajo na gorljivo biomaso (2-bis odst., 14. člena zakona št. 63 2013, spremenjenega s 74. odst., 1. člena zakona št. 208 iz leta 2015).
‘7’ Nakup, vgradnja in zagon multimedijskih naprav za daljinski nadzor. Sem štejejo nakup, namestitev in zagon multimedijskih naprav
za daljinsko krmiljenje ogrevanja in/ali pripravo tople sanitarne vode in/ali klimatizacijo bivalnih enot, ki zagotavljajo učinkovito delovanje sistemov in imajo posebne značilnosti. Te naprave morajo konkretno:
 prikazovati porabo energije prek multimedijskih kanalov z rednim prenosom podatkov;
 prikazovati trenutne pogoje delovanja in nastavljene temperature sistemov;
 omogočati vklop, izklop in tedenske nastavitve sistemov z daljinskim krmiljenjem.>
Do odbitka ste upravičeni za stroške, nastale od 1. januarja 2016 dalje.
Stolpec 2 (Leto): navedite leto nastanka stroškov;
Stolpec 3 (Obdobje 2013): izpolnite ta stolpec samo, če so stroški nastali v letu 2013.
Navedite eno od naslednjih šifer:
‘1’ stroški, nastali od 1. januarja do 5. junija 2013 (odbitek za 55 %);
‘2’ stroški, nastali od 6. junija do 31. decembra 2013 (odbitek za 65 %);
Stolpec 4 (Posebni primeri) navedite naslednje šifre:
‘1’ v primeru stroškov, nastalih za dela, ki so se začela med 2008 in 2015 in še potekajo v letu 2016;
‘2’ v primeru, da se stroški, nastali pred letom 2016, nanašajo na nepremičnine, ki so bile podedovane, kupljene ali prejete kot darilo v letu
2016;
‘3’ v primeru, da sta prisotna oba opisana primera pod šifro ‘1’ in ‘2’ (dela, ki se nadaljujejo več let, nepremičnina pa je podedovana, kupljena ali prejeta v dar);
Stolpec 5 (Obdobje 2008 - Ponovna določitev obrokov): Zavezanci, ki so v obdobju od 2009 do 2016 kupili, prejeli v dar ali podedovali
nepremičnino, ki je predmet del v letu 2008, ter so ponovno določili ali če nameravajo ponovno določiti število obrokov, ki jih je izbrala
oseba, kateri so nastali stroški, navedejo v tem stolpcu število obrokov, na katere je bil prvotno porazdeljen odbitek, v stolpcu 6 pa število
obrokov (10), na katere je mogoče ponovno porazdeliti odbitek.
stolpec 6 (Obročno odplačevanje): navedite število obrokov, na katere mora biti razdeljen odbitek, in sicer podrobneje:
'10', če je strošek nastal od 2011 do 2016;
 med ‘8’ in ‘10’, če je strošek nastal v letu 2008 (število obrokov izbranih za porazdelitev olajšave). Če je bil izpolnjen stolpec 5 (“ponovno
določanje obrokov”) se v ta stolpec navede ‘10’ (število obrokov na katere je možno ponovno določanje);
Stolpec 7 (Številka obroka): navedite številko obroka, ki ga davkoplačevalec uporablja v letu 2016.
Vpišite na primer 3 za stroške, nastale v letu 2014, 2 za stroške za leto 2015 in 1 za stroške v letu 2016;
Stolpec št. 8 (Znesek stroškov): navedite višino nastalih izdatkov, ki se morajo, razen stroškov, označenih s šifro '7', prikazati do naslednjih omejitev:
 za posege z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti obstoječih stavb (šifra “1”):
– 181.818,18 evrov za stroške, nastale do 5. junija 2013 (55%);
– 153.846,15 evrov za stroške, nastale od 6. junija 2013 do 31. decembra 2016 (65%).
Največji dovoljen odbitek namreč znaša 100.000 EUR;
 za posege na zunanjosti obstoječih stavb (šifra “2”) in namestitev sončnih celic (šifra “3”):
– 109.090,90 evrov za stroške, nastale do 5. junija 2013 (55%);
– 92.307,69 evrov za stroške, nastale od 6. junija 2013 do 31. decembra 2016 (65%).
Največji dovoljen odbitek namreč znaša 60.000 EUR;
 za zamenjavo sistemov za hlajenje zraka pozimi (šifra “4”):
– 54.545,45 evrov za stroške, nastale do 5. junija 2013 (55%);
– 46.153,84 evrov za stroške, nastale od 6. junija 2013 do 31. decembra 2016 (65%).
Največji dovoljen odbitek namreč znaša 30.000 EUR.
 zanakup in vgradnjozaščitpredsoncem (šifra “5”):
– 92.307,69 evrovzastroške, nastale med 1. januarjem 2015 in 31. decembrom 2016 (65%).
Največjidovoljeniodbitek je namreč 60.000 evrov;
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nakup in vgradnja sistemov, opremljenih s generatorji toplote, ki se napajajo na biomaso (šifra “6”):
– 46.153,84 evrov za stroške, nastale v obdobju med 1. januarjem 2015 in 31. decembrom 2016 (65%).
Največji dovoljeni odbitek je namreč 30.000 evrov.

Vrstica E71 - Najemniki v prostorih, ki se uporabljajo kot glavno prebivališče
Stolpec 1 (Vrsta): navedite šifro odbitka.
‘1’ Odbitek za najemnike v prostorih, ki se uporabljajo kot glavno prebivališče. To šifro morajo vpisati davkoplačevalci, ki so sklenili
ali obnovili zakupne pogodbe za nepremičnine, ki se uporabljajo kot glavno prebivališče, v skladu z zakonom, ki ureja dajanje v najem
in zakup stanovanjskih nepremičnin (zakon št. 431 z dne 9. decembra 1998);
‘2’ Odbitek za najemnike v prostorih, ki se uporabljajo kot glavno prebivališče in so oddani v zakup po običajnem režimu . To
šifro navedejo davkoplačevalci, ki so sklenili ali obnovili pogodbe o zakupu nepremičninskih enot, ki se uporabljajo kot glavno
prebivališče, na podlagi posebnih sporazumov, sklenjenih med organizacijami z lastninsko pravico in organizacijami gradbene industrije, ki so najbolj zastopane na na nacionalni ravni (tako imenovane konvencionalne pogodbe - 3. odstavek 2. člena ter 2. in 3. odstavek 4. člena zakona št. 431 iz leta 1998).
‘3’ Odbitek za pogodbe o zakupu, ki pripada mladim za glavno prebivališče. To šifro navedejo mladi s starostjo med 20 in 30 let, ki
so sklenili pogodbo o zakupu za nepremičninsko enoto z namenom uporabe za glavno prebivališče, v skladu z zakonom št. 431 z dne
9. decembra 1998. Zahteva o starosti je izpolnjena, če velja tudi za del leta, v katerem davkoplačevalec namerava koristiti odbitek. V
najem oddana nepremičnina mora biti drugačna od glavnega prebivališča staršev ali oseb, katerim so dani v oskrbo na podlagi
odločbe pristojnih organov v skladu z zakonodajo. Odbitek pripada v prvih treh letih po podpisu pogodbe. Če je bila na primer pogodba
podpisana v letu 2014, se lahko odbitek koristi tudi v letih 2015 in 2016.
'4' Olajšava za najemnike socialnih stanovanj, izbranih kot glavno bivališče. To postavko izpolnijo zavezanci, ki so sklenili
najemno pogodbo za socialna stanovanja, kot jih določa odlok Ministra za infrastrukture z dne 22. aprila 2008, ki je vpeljal 5.
člen zakona št. 9 z dne 8. februarja 2007, za uporabo kot glavno bivališče.
Stolpec 2 (št. dni): navedite število dni, ko je nepremičnina v zakupu bila uporabljena kot glavno prebivališče.
Stolpec 3 (delež): navedite delež pripadajočega odbitka. Dva davkoplačevalca na primer, ki sta skupna imetnika pogodbe o zakupu za
glavno prebivališče, navedeta '50'. Če je pogodbo o zakupu sklenila ena sama oseba, se navede '100'.
Vrstica E72 - Zaposleni, ki spremenijo svoje prebivališče za potrebe dela
To vrstico izpolnijo zaposleni, ki so prenesli ali prenašajo svoje stalno prebivališče v občino dela ali v katero od sosednjih v treh letih pred
letom, ko se zahteva odbitek, in so podpisniki katere koli vrste pogodbe o zakupu nepremičninskih enot, ki se uporabljajo kot glavno
prebivališče v novi občini ne manj kot 100 km oddaljeno od prejšnjega stalnega prebivališča in v vsakem primeru izven lastne dežele.
Odbitek se lahko koristi v prvih treh letih po prenosu stalnega prebivališča. Če je na primer prenos prebivališča nastal v letu 2014, se odbitek lahko koristi v davčnih letih 2014, 2015 in 2016.
Do olajšava imajo pravico izključno uslužbenci, čeprav je ta sprememba bivališča posledica komaj sklenjene pogodbe. Ne morejo ga uveljavljati prejemniki dohodkov, izenačenih dohodkom iz delovnega razmerja.
Če davčnemu zavezancu v obdobju, ko mu pripada odbitek, preneha zaposlitev, izgubi pravico do odbitka od davčnega leta, ki sledi letu,
v katerem so prenehali veljati ti pogoji.
Stolpec 1 (št. dni): navedite število dni, ko je nepremičnina v zakupu bila uporabljena kot glavno prebivališče
Stolpec 2 (delež): navedite delež pripadajočega odbitka. Dva davkoplačevalca na primer, ki sta skupna imetnika pogodbe o zakupu za
glavno prebivališče, navedeta '50'. Če je pogodbo o zakupu sklenila ena sama oseba, se navede '100'.
RAZDELEK VI - Podatki za uveljavljanje drugih davčnih olajšav

Vrstica E81 - Olajšava za stroške vzdrževanja psa vodnika : zavezanec označi kvadratek za uveljavljanje pavšalne olajšave v višini
516,46 evrov. Olajšava pripada izključno slepim osebam (in ne zavezancem, ki imajo vodene slepe osebe v breme) ne glede na dokazila
o dejanskih stroških.
Vrstica E82 - Olajšava za zakup kmetijskih zemljišč mladim podjetnikom: navedite stroške, ki so nastali neposrednim obdelovalcem
in kmetijskim podjetnikom, vpisanim v shemo pokojninskega sklada za kmete, mlajšim od 35 let, za plačilo najemnin za kmetijska zemljišča
(ki se razlikujejo od zemljišč v lasti staršev). Olajšava v višini 19% za stroške, nastale ob plačevanju obrokov najemnine, pripada do višine
80 evrov za vsak hektar v zakupu in do največ 1.200 evrov letno (najvišji znesek letne najemnine, ki se navede v vrstico E82, je: 6.318,00
euro). Najemna/zakupna pogodba mora biti pripravljena v pisni obliki. Če je odbitek višji od bruto davka, zmanjšanega za olajšave za
družinske obveznosti in olajšave, ki se nanašajo na posebne vrste prihodka, mora tisti, ki nudi davčno svetovanje, pripoznati dobropis v
višini deleža odbitka, ki ga ni bilo mogoče upoštevati v znesku davka;
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Predvideni so odbitki za najemnike, ki sklenejo pogodbe o zakupu nepremičnin, ki se uporabljajo kot glavno prebivališče. Ti odbitki se pripoznajo in razvrstijo v razmerju do zneska celotnega dohodka (povečanega za dohodek od stavb, oddanih v zakup, ki so predmet stanovanjskega kupona). Odbitek izračuna oseba, ki nudi davčno svetovanje, na podlagi zneskov, navedenih v Dodatku v tabeli 2 "Odbitki
za pogodbe o zakupu".
Če je odbitek višji od bruto davka, od katerega se odštejejo olajšave za vzdrževane družinske člane in drugi odbitki v zvezi z nekaterimi
vrstami dohodkov, bo oseba, ki nudi davčno svetovanje, pripoznala dobropis v višini deleža odbitka, ki ga ni bilo mogoče upoštevati v
znesku davka.
Odbitki se ne seštevajo, pač pa ima davkoplačevalec pravico, da izbere zanj najbolj ugodnega. Če pa se davkoplačevalec med letom
znajde v drugačnih okoliščinah, lahko koristi več odbitkov. Če želite v vrstici E71 navesti več vrst odbitkov, določenih z različnimi šiframi,
je potrebno izpolniti za vsako dodatno šifro novo razpredelnico, pri čemer je potrebno zaporedno oštevilčiti polja "Obr. št." v zgornjem desnem kotu obrazca. V tem primeru vsota dni, navedenih v stolpcih 2 vrstice E71 in v stolpcu 1 vrstice E72 ne more biti več kot 365.
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Vrstica E83 - Druge olajšave: Navedite druge olajšave, ki so drugačne od tistih navedenih v predhodnih vrsticah označenih z ustrezno
šifro, in predvsem:
 s šifro 1 vpiše znesek štipendije, ki jo dodeljujejo dežele ali avtonomni pokrajini Trento in Bocen kot pomoč družinam za stroške izobraževanja. To olajšavo lahko uveljavljajo osebe, ki so v trenutku, ko so zaprosile za štipendijo, obvestile o namenu uveljavljanja zmanjšanja dohodnine, kot je to predvideno v odloku predsednika ministrskega sveta (D.P.C.M.) št. 106 z dne 14. februarja 2001;
 s šifro 2 označi znesek denarnih prispevkov za bolnišnično ustanovo "Ospedale Galliera" iz Genove, in sicer za dejavnosti Državnega
registra darovalcev kostnega mozga. Oseba, ki nudi davčno svetovanje, bo priznala ta odbitek v višini največ 30 odstotkov bruto davka.
10. PREGLEDNICA F - Akontacije, odtegljaji, presežki in drugi podatki
V razpredelnici F se navede:
 plačila akontacij in saldo zneske v zvezi z IRPEF, deželnimi in občinskimi dodatki in stanovanjskim kuponom za zakupe;
 morebitni presežki, ki izhajajo iz predhodnih napovedi, ter terjatve, ki niso bile povrnjene s strani delodajalca za IRPEF in za dodatne
pokrajinske in obinske davke ter davčni dobropis nadomestnega davka na različne dohodke finančne narave;
 odtegljaji in akontacije, ki so bili prekinjeni zaradi izrednih dogodkov;
 zneske akontacij IRPEF, občinskega dodatka k IRPEF in stanovanjskega kupona na zakupe za leto 2016, za katere lahko davčni zavezanec zaprosi, da se zadržijo v manjšem obsegu v primerjavi s podatkom, ki izhaja iz plačila davčne napovedi, in število obrokov za
obročno odplačevanje davkov, ki izhajajo iz plačila davčne napovedi;
 podatki, ki se navedejo v integrativni obrazec;
 prag oprostitve dodatnega občinskega davka določenega s strani nekaterih;
 druge podatke (npr. odtegljaji v zvezi s prihodki, prejetimi prek izvršbe).
I. RAZDELEK - Akontacije IRPEF, Dodatni občinski davki in Stanovanjski kupon za leto 2015

Vrstica F1: navedite znesek akontacije za leto 2016, brez upoštevanja povečanja zaradi obročnega plačevanja ali zamude pri plačilih.
Skupna davčna napoved: Davčni zavezanci, ki vložijo skupno davčno napoved, morajo vsak sam izpolniti v svojem
obrazcu vrstico F1 in navesti znesek plačanih akontacij svojega IRPEF in svojih občinskih dodatkov na IRPEF, prav tako znesek svojega stanovanjskega kupona.
Če je bila tudi predhodna napoved predložena v skupni obliki, je mogoče iz Enotnega potrdila 2017 pridobiti zneske
akontaciji, ki jih morata plačati prijavitelj in zakonec.
Stolpec št. 1 (Prvi obrok akontacije davka Irpef 2016)
Če je bil v letu 2016 vložen obrazec 730/2016, prepišite znesek, naveden v točki 121 (321 za zakonca) Enotnega potrdila 2017 (akontacija, odtegnjena z obrazcem 730/2016).
Če je bila v letu 2016 akontacija vplačana samostojno, na primer zato, ker se je predložil obrazec Unico 2016, prepišite znesek, naveden
v plačilnem obrazcu F24 z davčno šifro 4033 in leto 2016.
Posebni primeri:
 Če ste v letu 2016 predložili obrazec 730/2016 brez nadomestnega plačnika davka:
- prepišite znesek iz vrstice 94 (114 za zakonca) obračunskega obrazca iz napovedi 730-3 / 2016, če je znesek, naveden v vrstici 234
enak nič ali je bil v primeru, da je večji od nič, v celoti vplačan s plačilnim obrazcem F24;
- prepišite znesek iz vrstice 94 obračunskega obrazca iz napovedi 730-3/2016, zmanjšan za znesek, ki ni bil vplačan s plačilnim obrazcem F24, če je bil z davčno šifro 4033 in letom 2016 vplačan znesek, ki je manjši od tistega, ki je naveden vrstici 234 plačilnega obrazca
iz napovedi 730-3/2016, ali če ta znesek ni bil vplačan.
Primer:
znesek v vrstici 94 obrazca 730-3/2016 = 100
znesek v vrstici 234 obrazca 730-3/2016 = 70
znesek, vplačan s plačilnim obrazcem F24 z davčno šifro 4033 in letom 2016 = 60
znesek, ki ni bil vplačan s plačilnim obrazcem F24= (vrstica 236 – znesek, naveden v obrazcu F24) = 70 – 60 = 10
znesek, ki se navede v stolpcu št. 1= 100 – 10= 90
Če je izpolnjena tudi vrstica 114 v obračunskem obrazcu napovedi 730-3/2016, se manjše plačilo razdeli med oba zakonca sorazmerno
z zneski, navedenimi v vrsticah 94 in 114 obračunskega obrazca napovedi 730-3/2016.
prepišite znesek iz vrstice 94 obračunskega obrazca iz napovedi 730-3/2016, povečan za znesek, preplačan s plačilnim obrazcem
F24, če je bil z davčno šifro 4033 in letom 2016 vplačan znesek, ki je višji od tistega, ki je naveden vrstici 234.
Primer:
znesek v vrstici 94 obrazca 730-3/2016: 100
znesek v vrstici 234 obrazca 730-3/2016: 70
znesek, vplačan s plačilnim obrazcem F24 z davčno šifro 4033 in letom 2016: 90
znesek, preplačan s plačilnim obrazcem F24= (znesek, naveden v obrazcu F24 - vrstica 234) = 90 – 70 = 20
znesek, ki se navede v stolpcu št. 1= 100 + 20= 120
Če je izpolnjena tudi vrstica 114 v obračunskem obrazcu napovedi 730-3/2016, se višje vplačilo razdeli med oba zakonca sorazmerno z
zneski, navedenimi v vrsticah 94 in 114 obračunskega obrazca napovedi 730-3/2016.
 Če je povračilo, razvidno iz obrazca 730/2016 , namesto nadomestnega plačnika poplačala Agencija za prihodke, prepišite znesek, naveden v vrstici 94 (114 za zakonca) obračunskega obrazca za napoved 730-3/2016.
Stolpec št. 2 (Drugi in zadnji obrok akontacije davka Irpef 2016)
Če je bil v letu 2016 vložen obrazec 730/2016, prepišite znesek, naveden v točki 122 (322 za zakonca) Enotnega potrdila 2017 (akonta-
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cija, odtegnjena z obrazcem 730/2016).
Če je znesek, razviden iz napovedi 730-3/2016 z nadomestnim plačnikom, povrnila Agencija za prihodke ali če je bil v letu 2016 vložen
obrazec 730-3/2016 brez nadomestnega plačnika davka ali je bil vložen obrazec Unico 2016, prepišite znesek, naveden v plačilnem
obrazcu F24 z davčno šifro 4033 in leto 2016 (samostojno plačilo akontacije).
Stolpec št. 3 (Akontacija dodatnega občinskega davka 2016)
Če je bil v letu 2016 vložen obrazec 730/2016, prepišite znesek, naveden v točki 124 (324 za zakonca) Enotnega potrdila 2017 (akontacija, odtegnjena z obrazcem 730/2016).
Če je bila v letu 2016 akontacija vplačana samostojno, na primer zato, ker se je predložil obrazec Unico 2016, prepišite znesek, naveden
v plačilnem obrazcu F24 z davčno šifro 3843 in leto 2016.
Posebni primeri
 Če ste v letu 2016 predložili obrazec 730/2016 brez nadomestnega plačnika davka:
- prepišite znesek iz vrstice 97 (117 za zakonca) obračunskega obrazca iz napovedi 730-3/2016, če je znesek, naveden v vrstici 236
(243 za zakonca z bivališčem, ki se razlikuje od bivališča prijavitelja) enak nič ali je bil v primeru, da je večji od nič, v celoti vplačan s
plačilnim obrazcem F24;
- prepišite znesek iz vrstice 97 obračunskega obrazca iz napovedi 730-3/2016, zmanjšan za znesek, ki ni bil vplačan s plačilnim obrazcem F24, če je bil z davčno šifro 3843 in letom 2016 vplačan znesek, ki je manjši od tistega, ki je naveden vrstici 236 (243 za zakonca
z bivališčem, ki se razlikuje od bivališča prijavitelja) plačilnega obrazca iz napovedi 730-3/2016, ali če ta znesek ni bil vplačan.
Primer:
znesek v vrstici 97 obrazca 730-3/2016 = 100
znesek v vrstici 236 obrazca 730-3/2016 = 70
znesek, vplačan s plačilnim obrazcem F24 z davčno šifro 3843 in letom 2016 = 60
znesek, ki ni bil vplačan s plačilnim obrazcem F24= (vrstica 236 – znesek, naveden v obrazcu F24) = 70 – 60 = 10
znesek, ki se navede v stolpcu št. 3= 100 – 10 = 90
Če je izpolnjena tudi vrstica 236 v obračunskem obrazcu napovedi 730-3/2016, se manjše plačilo razdeli med oba zakonca sorazmerno
z zneski, navedenimi v vrsticah 97 in 117 obračunskega obrazca napovedi 730-3/2016.
prepišite znesek iz vrstice 97 obračunskega obrazca iz napovedi 730-3/2016, povečan za znesek, preplačan s plačilnim obrazcem F24,
če je bil z davčno šifro 3843 in letom 2016 vplačan znesek, ki je višji od tistega, ki je naveden vrstici 236 obračunskega obrazca za napoved 730-3/2016.
Primer:
znesek v vrstici 97 obrazca 730-3/2016: 100
znesek v vrstici 236 obrazca 730-3/2016: 70
znesek, vplačan s plačilnim obrazcem F24, s šifro davka 3843 in letom 2016: 90
znesek, preplačan s plačilnim obrazcem F24= (znesek, naveden v obrazcu F24 - vrstica 236) = 90 – 70 = 20
znesek, ki se navede v stolpcu št. 3= 100 + 20= 120
Če je izpolnjena tudi vrstica 244 v obračunskem obrazcu napovedi 730-3/2016, se višje vplačilo razdeli med oba zakonca sorazmerno z
zneski, navedenimi v vrsticah 97 in 117 obračunskega obrazca napovedi 730-3/2016.
 Če je povračilo, razvidno iz obrazca 730/2016 z nadomestnim plačnikom izplačala Agencija za prihodke, prepišite znesek, naveden v
vrstici 97 (117 za zakonca) obračunskega obrazca za napoved 730-3/2016.
Stolpec št. 5 (Prvi obrok akontacije za stanovanjski kupon 2016)
Če je bil v letu 2016 vložen obrazec 730/2016, prepišite znesek, naveden v točki 126 (326 za zakonca) Enotnega potrdila 2017 (akontacija, odtegnjena z obrazcem 730/2016).
Če je bila v letu 2016 akontacija vplačana samostojno, na primer zato, ker se je predložil obrazec Unico 2016, prepišite znesek, naveden
v plačilnem obrazcu F24 z davčno šifro 1840 in leto 2016.
Posebni primeri
 Če ste v letu 2016 predložili obrazec 730/2016 brez nadomestnega plačnika davka:
- prepišite znesek iz vrstice 100 (120 za zakonca) obračunskega obrazca iz napovedi 730-3/2016, če je znesek, naveden v vrstici 239
obračunskega obrazca za napoved 730-3/2016 enak nič ali je bil v primeru, da je večji od nič, v celoti vplačan s plačilnim obrazcem
F24;
- ne navedite nobenega zneska, če znesek, označen v vrstici 239 obračunskega obrazca za napoved 730-3/2016 ni bil vplačan;
- prepišite znesek iz vrstice 100 obračunskega obrazca iz napovedi 730-3/2016, zmanjšan za znesek, ki ni bil vplačan s plačilnim
obrazcem F24, če je bil z davčno šifro 1840 in letom 2016 vplačan znesek, ki je manjši od tistega, ki je naveden vrstici 239 plačilnega
obrazca iz napovedi 730-3/2016, ali če ta znesek ni bil vplačan.
Primer:
znesek v vrstici 100 obrazca 730-3/2016 = 100
znesek v vrstici 239 obrazca 730-3/2016 = 70
znesek, vplačan s plačilnim obrazcem F24 z davčno šifro 1840 in letom 2016 = 60
znesek, ki ni bil vplačan s plačilnim obrazcem F24= (vrstica 239 – znesek, naveden v obrazcu F24) = 70 – 60 = 10
znesek, ki se navede v stolpcu št. 5= 100 – 10 = 90
Če je izpolnjena tudi vrstica 244 v obračunskem obrazcu napovedi 730-3/2016, se manjše plačilo razdeli med oba zakonca sorazmerno
z zneski, navedenimi v vrsticah 100 in 120 obračunskega obrazca napovedi 730-3/2016.
prepišite znesek iz vrstice 100 obračunskega obrazca iz napovedi 730-3/2016, povečan za znesek, preplačan s plačilnim obrazcem F24,
če je bil z davčno šifro 1841 in letom 2016 vplačan znesek, ki je višji od tistega, ki je naveden vrstici 234 obračunskega obrazca za napoved 730-3/2016.
Primer:
znesek v vrstici 100 obrazca 730-3/2016: 100
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znesek v vrstici 239 obrazca 730-3/2016: 70
znesek, vplačan s plačilnim obrazcem F24 z davčno šifro 4033 in letom 2016: 90
znesek, preplačan s plačilnim obrazcem F24= (znesek, naveden v obrazcu F24 - vrstica 234) = 90 – 70 = 20
znesek, ki se navede v stolpcu št. 5 = 100 + 20= 120
Če je izpolnjena tudi vrstica 239 v obračunskem obrazcu napovedi 730-3/2016, se višje vplačilo razdeli med oba zakonca sorazmerno z
zneski, navedenimi v vrsticah 100 in 120 obračunskega obrazca napovedi 730-3/2016.
 Če je povračilo, razvidno iz obrazca 730/2016 z nadomestnim plačnikom izplačala Agencija za prihodke, prepišite znesek, naveden v
vrstici 100 (120 za zakonca) obračunskega obrazca za napoved 730-3/2016.
Stolpec št. 6 (Drugi in zadnji obrok akontacije za stanovanjski kupon 2016)
Če je bil v letu 2016 vložen obrazec 730/2016, prepišite znesek, naveden v točki 127 (327 za zakonca) Enotnega potrdila 2017 (akontacija, odtegnjena z obrazcem 730/2016).
Če je povračilo, razvidno iz obrazca 730-3/2016 z nadomestnim plačnikom, povrnila Agencija za prihodke ali če je bil v letu 2016 vložen
obrazec 730-3/2016 brez nadomestnega plačnika davka ali je bil vložen obrazec Unico 2016, prepišite znesek, naveden v plačilnem
obrazcu F24 z davčno šifro 1841 in leto 2016.
Prav tako je treba navesti akontacije IRPEF in stanovanjskega kupona, ki niso bile plačane v skladu z določbami, sprejetimi zaradi izrednih dogodkov. Za dodatna pojasnila glej Dodatek, geslo “Izjemni dogodki”. Znesek omenjene akontacije zavezanec plača na način in v
rokih, ki jih bo predvidel posebni odlok za terjatve neporavnanih zneskov.
II. RAZDELEK - Drugi vplačani odtegljaji

Vrstica F2: navedite druge obračunane zadržane zneske:
Stolpec št. 1: navedite šifro, ki opredeljuje vrsto opravljenega odtegljaja;
 šifra 1 za odtegljaje v zvezi s oblikami socialne pomoči, ki jih nudi Inail;
 šifra 2 za odtegljaje, ki se nanašajo na prispevke, ki jih Unire izplačuje živinorejcem v obliki spodbude za živinorejo in drugo.
Stolpci 2, 3 in 4: navedite zadržane zneske IRPEF iz naslova akontacij, deželnih in občinskih dodatkov, ki so drugačni od navedenih v
preglednicah C in D tega obrazca 730/2017 .
Če se zneski, ki se morajo navesti v stolpcih 2, 3 in 4, nanašajo na različne vrste odtegljajev, se mora izpolniti več vrstic F2 in v vsako od
njih navesti specifično šifro za vsako vrsto odtegljaja ter znesek pripadajočih odtegljajev.
Stolpec 5: navedite skupni znesek zadržanega deželnega dodatka, ki je razviden v točkah 12 in 13 Enotnega potrdila - Samozaposlitev,
izdanega s strani plačnika zneskov za amaterske športne dejavnosti. Stolpec se mora izpolniti, če je bila v stolpcu 1 vrstice D4 označena
šifra 7.
Stolpec 6: navedite skupni znesek zadržanega občinskega dodatka, ki je razviden v točkah 15 in 16 Enotnega potrdila - Samozaposlitev,
izdanega s strani plačnika zneskov za amaterske športne dejavnosti. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il co- dice 7 nella
colonna 1 del rigo D4.
Stolpec 7: nnavedite odtegljaje Irpef za nadomestila, ki so jih prejeli delavci v družbeno koristnih delih v režimu z olajšavami.
Ti podatki se nahajajo v točki 498 Enotnega potrdila. Svetujemo, da si ogledate navodila v zvezi s stolpcem 1 vrstic od C1 do C3 za šifro 3.
Stolpec 8: navedite deželni dodatek na Irpef za nadomestila, ki so jih prejeli delavci v družbeno koristnih delih v režimu z olajšavami.
Podatek se nahaja v točki 499 Enotnega potrdila. Glej te navedbe, ki se nanašajo na stolpec 1 vrstic od C1 do C3 preglednice C za šifro
3.
III. RAZDELEK - Presežki iz predhodnih davčnih napovedi

Za dodatne informacije glej Dodatek, geslo “Presežki iz predhodne napovedi”.
Vrstica F3 - Presežki, ki izhajajo iz prejšnjih davčnih napovedi
Stolpec 1: navedite morebitni dobropis Irpef, ki je razviden v napovedi za prihodke iz leta 2015, naveden v stolpcu 4 vrstice RX1 v obrazcu
UNICO 2016, ali v točki 64 Enotnega potrdila 2017 (dobropis Irpef, ki ga nadomestni plačnik ni povrnil) ali v napovedih iz prejšnjih let, če
zavezanec, ki je izkoristil pogoje za oprostitev, ni predložil napovedi za leto 2015.
V primeru uradnega obvestila s strani Agencije za Prihodke v zvezi s preverjanjem davčne napovedi UNICO 2016, s katerim je bil sporočen
drugačen dobropis od navedenega (vrstica RX1, stolpec 4):
 če je sporočeni dobropis večji od prijavljenega zneska, je treba navesti sporočeni znesek;
 če je ugotovljena terjatev (npr.: 800,00) nižja od prijavljenega zneska (npr.: 1.000,00 eur ), se vnese nižji znesek (npr.: 800,00). Če je
zavezanec po obvestilu plačal z obrazcem F24 razliko med prijavljeno in priznano terjatvijo (primer 200,00 eur), mora biti navedena
celotna prijavljena terjatev (primer 1.000,00 eur).
Če je bil v preteklem letu predložen obrazec 730/2016 in je prišlo do vsaj ene od naslednjih situacij:
 zahteva za koriščenje dobropisa, izhajajočega iz napovedi za plačilo davkov, ki niso vključeni v obrazec 730, z obrazcem F24;
 dobropis, ki ne presega 12 evrov, v primeru, da se je obrazec 730 predložil brez nadomestnega plačnika;
in se ti dobropisi niso niti deloma izkoristili za kompenzacijo z obrazcem F24, se v ta stolpec 1 vnese tudi vsota zneskov, navedenih v
stolpcih 4 in 5 vrstice 191 (211 za zakonca) v obračunskem obrazcu 730-3 2016.
Poleg tega je treba v stolpcu 2 te vrstice F3 navesti morebiten dobropis IRPEF, ki se uporabi za kompenzacijo z obrazcem F24.
V stolpec 1 vrstice F3 prepišite tudi znesek, naveden v stolpcu 4 vrstice RX6 obrazca UNICO 2016, ki se nanaša na presežek solidarnostnega
prispevka, za katerega se v predhodni davčni napovedi ni vložil zahtevek za povračilo.
Stolpec 2: navedite znesek preveč plačanega, ki je bil morda kompenziran z obrazcem F24. V tem stolpcu mora biti zajet tudi morebitni višji
priznan dobropis s sporočilom Agencije za prihodke, ki se v enaki meri uporabi pri izravnavi;
Stolpec 3: morebitni posebni davčni dobropis za različne dohodke finančne narave (preglednica RT v obrazcu UNICO 2016), naveden
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Vrstica F4 - Presežki, razvidni iz dopolnilnih napovedi v korist, vloženih kasneje od naslednjega leta
Vrstico izpolnijo osebe, ki so v letu 2016 predložile eno ali več dopolnilnih napovedi v korist po izteku roka, predvidenega za vložitev napovedi za davčno obdobje,ki sledi tistemu, na katerega se nanaša dopolnilna napoved.
Presežek dobropisa (zaradi manjšega dolga ali večjega dobroimetja), za katerega se še ni vložil zahtevek za povračilo in ki je razviden
iz večletnih dopolnilnih napovedi v korist, se mora navesti v napovedi, ki se nanaša na davčno obdobje, v katerem se je vložila dopolnilna
napoved v korist.
Tako lahko na primer vrstico uporabijo davkoplačevalci, ki so v letu 2016 predložili dopolnilno napoved v korist za davčno obdobje 2012
in so uporabili obrazec UNICO 2013.
Presežek dobropisa, razviden iz te napovedi, za katerega se še ni vložil zahtevek za povračilo, se navede v obrazcu 730/2017 ali obrazcu
REDDITI Fizične osebe 2017.
Ta presežek prispeva k likvidaciji pripadajočega davka, dolgovanega ali v dobro, ki je razviden iz te napovedi.
Morebitni presežek v dobro, izhajajoč iz dopolnilnih napovedi, vloženih v teku leta 2016 za davčno obdobje 2015, se
navede v vrstici F3.
V stolpcih 2, 3, 4, 6, 8 in 9 navedite samo znesek, ki sovpada z večjim dobro
1. stolpec: navedite davčno leto (2011, 2012, 2013 ali 2014), za katerega se je v letu 2016 predložila dopolnilna napoved v korist.
2. stolpec: prepišite morebitni presežek davka Irpef v dobro, razviden iz dopolnilne napovedi, vložene v letu 2016, ki se nanaša na
davčno obdobje, navedeno v stolpcu 1.
Če se je v teku leta 2016 predložilo več dopolnilnih napovedi v korist, ki se nanašajo na različna davčna obdobja, je potrebno za vsako
davčno obdobje izpolniti novo vrstico.
3. stolpec: prepišite morebitni presežek v dobro nadomestnega davka na dohodke finančne narave, razviden iz dopolnilne napovedi,
vložene v letu 2016, ki se nanaša na davčno obdobje, navedeno v stolpcu 1.
Če se je v teku leta 2016 predložilo več dopolnilnih napovedi v korist, ki se nanašajo na različna davčna obdobja, je potrebno za vsako
davčno obdobje izpolniti novo vrstico.
4. stolpec: prepišite morebitni presežek v dobro za stanovanjski kupon, razviden iz dopolnilne napovedi, vložene v letu 2016, ki se
nanaša na davčno obdobje, navedeno v stolpcu 1.
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v 4. stolpcu pod oznako RX18 v obrazcu UNICO 2016;
Stolpec 4: navesti znesek dobropisa nadomestnega davka, ki je bil morda kompenziran z obrazcem F24.
Stolpec 5: navedite morebitni dobropis za stanovanjski kupon, ki je razviden v napovedi za prihodke iz leta 2014, naveden v stolpcu 4
vrstice RX4 v obrazcu Unico 2016 ali v 94 Enotnega potrdila 2017 (dobropis stanovanjskega kupona, ki ga nadomestni plačnik ni povrnil).
Če je bil v preteklem letu predložen obrazec 730/2016 in je prišlo do vsaj ene od naslednjih situacij:
 zahteva za koriščenje dobropisa, izhajajočega iz napovedi za plačilo davkov, ki niso vključeni v obrazec 730, z obrazcem F24;
 dobropis, ki ne presega 12 evrov, v primeru, da se je obrazec 730 predložil brez nadomestnega plačnika;
in se ti dobropisi niso niti deloma izkoristili za kompenzacijo z obrazcem
F24, se v ta stolpec 5 vnese tudi vsota zneskov, navedenih v stolpcih 4 in 5 vrstice 194 (214 za zakonca) v obračunskem obrazcu
730-3 2016.
Poleg tega pa je potrebno še v stolpcu 6 te vrstice F3 navesti morebitni dobropis, ki je bil izkoriščen za izravnavo z obrazcem F24;
Stolpec 6: navedite znesek preveč plačanega stanovanjskega kupona, ki je bil morda kompenziran z obrazcem F24.
Stolpec 7: navedite šifro pokrajine za domicil na dan 1. januarja 2015. Ta podatek je obvezen samo, če zavezanec izpolni preostale stolpce te vrstice. Za šifro dežele glej postavko v Dodatku “Tabela Šifer Pokrajin”;
Stolpec 8 navedite morebitni presežek deželnega dodatka na Irpef, ki je razviden v napovedi za prihodke iz leta 2015, naveden v stolpcu
4 vrstice RX2 v obrazcu Unico 2016 ali v 74 Enotnega potrdila 2017 (dobropis deželnega dodatka, ki ga nadomestni plačnik ni povrnil).
Če je bil v preteklem letu predložen obrazec 730/2016 in je prišlo do vsaj ene od naslednjih situacij:
 zahteva za koriščenje dobropisa, izhajajočega iz napovedi za plačilo davkov, ki niso vključeni v obrazec 730, z obrazcem F24;
 dobropis, ki ne presega 12 evrov, v primeru, da se je obrazec 730 predložil brez nadomestnega plačnika;
in se ti dobropisi niso niti deloma izkoristili za kompenzacijo z obrazcem F24, se v ta stolpec 2 vnese tudi vsota zneskov, navedenih v
stolpcih 4 in 5 vrstice 192 (212 za zakonca) v obračunskem obrazcu 730-3 2016.
Poleg tega je treba v stolpcu 3 te vrstice F3 navesti morebiten dobropis deželnega dodatka, ki se uporabi za kompenzacijo z obrazcem F24.
Colonna 9: navedite znesek preveč plačanega deželnega dodatka IRPEF, ki je bil morda kompenziran z obrazcem F24.
Stolpec 10: navedite šifro občine za davčni domicil na dan 01. januarja 2015. Ta navedba je obvezna samo v primeru, če so izpolnjeni naslednji stolpci te vrstice. Za skupno šifro glej v prilogi spisek "Občinske Katastrske Šifre";
Stolpec 11: navedite morebitni presežek občinskega dodatka na Irpef, ki je razviden v napovedi za prihodke iz leta 2014, naveden v stolpcu 4 vrstice RX3 v obrazcu Unico 20165 ali v 84 Enotnega potrdila 2017 (dobropis občinskega dodatka, ki ga nadomestni plačnik ni povrnil).
Če je bil v preteklem letu predložen obrazec 730/2016 in je prišlo do vsaj ene od naslednjih situacij:
 zahteva za koriščenje dobropisa, izhajajočega iz napovedi za plačilo davkov, ki niso vključeni v obrazec 730, z obrazcem F24;
 dobropis, ki ne presega 12 evrov, v primeru, da se je obrazec 730 predložil brez nadomestnega plačnika;
in se ti dobropisi niso niti deloma izkoristili za kompenzacijo z obrazcem F24, se v ta stolpec 5 vnese tudi vsota zneskov, navedenih v
stolpcih 4 in 5 vrstice 193 (213 za zakonca) v obračunskem obrazcu 730-3 2016.
Poleg tega je treba v stolpcu 6 te vrstice F3 navesti morebiten dobropis deželnega dodatka, ki se uporabi za kompenzacijo z obrazcem F24;
Stolpec 12: navedite znesek preveč plačanega deželnega dodatka IRPEF, ki je bil morda kompenziran z obrazcem F24.
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Če se je v teku leta 2016 predložilo več dopolnilnih napovedi v korist, ki se nanašajo na različna davčna obdobja, je potrebno za vsako
davčno obdobje izpolniti novo vrstico.
5. stolpec: navedite šifro dežele, v kateri ste prebivali 1. januarja leta, navedenega v stolpcu 1. Ta oznaka je obvezna le, če so izpolnjeni
naslednji stolpci v tej vrstici. Šifro dežele najdete v Dodatku pod postavko "Tabela šifer dežele".
6. stolpec: prepišite morebitni presežek v dobro za deželni dodatek na davek Irpef, razviden iz dopolnilne napovedi, vložene v letu
2016, ki se nanaša na davčno obdobje, navedeno v stolpcu 1.
Če se je v teku leta 2016 predložilo več dopolnilnih napovedi v korist, ki se nanašajo na različna davčna obdobja, je potrebno za vsako
davčno obdobje izpolniti novo vrstico.
7. stolpec: navedite šifro občine, v kateri ste prebivali 1. januarja 2016. Ta oznaka je obvezna le, če so izpolnjeni naslednji stolpci v tej
vrstici. Šifro občine najdete v Dodatku pod postavko "Občinske katastrske šifre".
8. stolpec: prepišite morebitni presežek v dobro za občinski dodatek na davek Irpef, razviden iz dopolnilne napovedi, vložene v letu
2016, ki se nanaša na davčno obdobje, navedeno v stolpcu 1.
Če se je v teku leta 2016 predložilo več dopolnilnih napovedi v korist, ki se nanašajo na različna davčna obdobja, je potrebno za vsako
davčno obdobje izpolniti novo vrstico.
9. stolpec: prepišite morebitni presežek v dobro nadomestnega davka na produktivnost, razviden iz dopolnilne napovedi, vložene v
letu 2016, ki se nanaša na davčno obdobje, navedeno v stolpcu 1.
Če se je v teku leta 2016 predložilo več dopolnilnih napovedi v korist, ki se nanašajo na različna davčna obdobja, je potrebno za vsako
davčno obdobje izpolniti novo vrstico.
IV. RAZDELEK - Odtegljajev in akontacije odloženi zaradi posebnih dogodkov

Vrstica F5: navedite prrekinjene odtegljaje in akontacije zaradi odredbe izdane po izrednih dogodkih.
Stolpec 1: navedite šifro dogodka, navedeno Dodatku pod naslovom "Izredni dogodki", za katerega se koristi prekinitev zadržanja zneskov in/ali akontacij, ki se navedejo v naslednjih stolpcih;
Stolpec 2: navedite neplačane zneske in neplačane akontacije Irpef, ki izhajajo iz točk 30 in 131 Enotnega potrdila 2017 (točka 331 za
neplačane akontacije Irpef zakonca);
Stolpec 3: navedite neplačani deželni dodatek na Irpef, ki izhaja iz točke 31 Enotnega potrdila 2017;
Stolpec 4: navedite neplačani občinski dodatek na Irpef (saldo in akontacija), ki izhaja iz točk 33 in 34 Enotnega potrdila 2017 (točka 332
za neplačane akontacije Irpef zakonca);
Stolpec 5: navedite zadržan nadomestni davek za nagrado za uspešnost, razviden iz točke 575 Enotnega potrdila 2017.
Stolpec 6: navedite neplačano akontacijo za stanovanjski kupon, ki izhaja iz točke 133 Enotnega potrdila 2017 (točka 333 za zakonca);
Stolpec 7: navedite neplačani solidarnostni prispevek, ki izhaja iz točke 452 Enotnega potrdila 2017.
Za dodatna pojasnila glej Dodatek, geslo “Izjemni dogodki”.

RAZDELK V - Ukrep akontacij za leto 2017 in obročno odplačevanja salda 2016

Vrstica F6: to vrstico je potrebno izpolniti, če menite, da vam ni treba plačati akontacij Irpef ali da jih morate plačati v manjšem obsegu
od izračunanega s strani osebe, ki nudi davčno svetovanje (stolpec 1 ali stolpec 2), prav tako velja za občinski dodatek (stolpec 3 ali stolpec 4) in stanovanjski kupon (stolpec 5 ali stolpec 6) za leto 2017. To se lahko zgodi na primer zaradi nastalih stroškov ali izgube prihodka.
Če davčni zavezanec zahteva obročno odplačevanje morebitnih zapadlih zneskov za leto 2015 do salda, mora izpolniti stolpec 7.
Stolpec 1: označite polje, če menite, da niste dolžni plačati nikakršnega zneska iz naslova akontacij IRPEF za leto 2017.
Stolpec 2: navedite najnižji znesek, ki ga mora zadržati nadomestni plačnik, če menite, da morate plačati manjši znesek akontacije IRPEF za leto 2017 (v tem primeru ne smete označiti polja v stolpcu 1).
Stolpec 3: označite kvadratek, če menite, da ne dolgujete nobenega zneska iz naslova akontacije dodatnega občinskega davka za leto 2017.
Stolpec 4: navedite manjši znesek, ki mora biti odtegnjen s strani nadomestnega plačnika davka, če menite, da je dolgovana manjša
akontacija dodatnega občinskega davka za leto 2017 (v tem primeru se ne označi kvadratek v stolpcu 3).
Stolpec 5 označite kvadratek, če menite, da vam ni potrebno plačati nikakršnega zneska iz naslova akontacije za stanovanjski kupon za leto 2017.
Stolpec 6 navedite manjši znesek, ki ga mora zadržati nadomestni plačnik, če menite, da je potrebno plačati nižji znesek akontacije za
stanovanjski kupon za leto 2017 (v tem primeru se ne sme označiti kvadratka v stolpcu 5).
Stolpec 7 navedite število obrokov, med 2 in 5 (največ 4 za upokojence), na katere želite razdeliti plačilo naslednjih morebiti dolgovanih zneskov:
 za leto 2016 saldo zneski Irpef, deželnega in občinskega dodatka ter stanovanjskega kupona;
 za leto 2017 prvi obrok akontacij Irpef, akontacija občinskega dodatka, prvi obrok akontacije za stanovanjski kupon;
 akontacija v višini 20 odstotkov od dohodkov, nadomestni davek na delovno uspešnost, solidarnostni prispevek.
Nadomestni plačnik, ki izvaja usklajevanja, bo izračunal obresti na obroke, ki znašajo 0,33 odstotka na mesec.
V primeru 730 brez nadomestnega plačnika je število obrokov med 2 in 7 (z istimi roki za plačilo, kot so predvideni za plačila, ki izhajajo
iz Obrazca DOHODKI za fizične osebe 2017).
RAZDELEK VI – Prag oprostitve dodatnega občinskega davka

Ta razdelek morajo izpolniti le zavezanci, ki prebivajo v eni od občin, ki so v zvezi z občinskim dodatkom za leto 2016, glede akontacije
za leto 2017, določile prag za oprostitev plačila zaradi določenih pogojev, ki jih ni mogoče najti iz podatkov, navedenih v davčni
napovedi (npr. sestava gospodinjstva ali ISEE - kazalnik enakovrednega gospodarskega stanja), in ki so navedeni v pogojih, kot jih
določa odlok, s katerim je določen prag za oprostitev plačila.
Oprostitve plačila, ki jih s sklepom določijo občine, so dosegljive na spletni strani "www.finanze.gov.it" (tematska področja: “lokalna davčna
zakonodaja, občinski dodatek k IRPEF”).
S tem, ko se izpolni vrstica F7 zavezanec potrjuje, da izpolnjuje pogoje, ki jih predvideva občinska odločba za uveljavljanje predvidene
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olajšave.

RAZDELEK VII - Podatki, ki se navedejo v dopolnilni obrazec 730

Ta oddelek je namenjen le davčnim zavezancem, ki predložijo dopolnilni obrazec 730/2017 in ki so navedli šifro '1' v polju "dopolnilni
obrazec 730" v naslovu.
Vrstica F9 - Povrnjeni dobropisi:
Stolpec 1: navedite znesek povrnjenega dobropisa Irpef, kot izhaja iz izvornega obračunskega obrazca 730-3 2017. Prijavitelj mora
predvsem vnesti znesek v vrstico 91, stolpec 5, 730-3/2017. V primeru, da je bila izvirna davčna napoved predložena v skupni obliki in je
dopolnilno napoved predložil zakonec prijavitelj, mora le-ta v ta stolpec vnesti znesek v vrstico 111, stolpec 5, obrazec 730-3/2017;
Stolpec 2: navedite znesek dobropisa za povrnjeni deželni dodatek, ki je razviden iz preglednice plačil Obr. 730-3 2017. Prijavitelj mora
predvsem vnesti znesek v vrstico 92, stolpec 5, 730-3/2017. V primeru, da je bila izvirna davčna napoved predložena v skupni obliki in je
dopolnilno napoved predložil zakonec prijavitelj, mora le-ta v ta stolpec vnesti znesek v vrstico 112, stolpec 5, obrazec 730-3/2017.
Stolpec 3: navedite znesek dobropisa za povrnjeni občinski dodatek, ki je razviden iz preglednice plačil Obr. 730-3 2017. Prijavitelj mora
predvsem vnesti znesek v vrstico 93, stolpec 5, 730-3/2017. V primeru, da je bila izvirna davčna napoved predložena v skupni obliki in je
dopolnilno napoved predložil zakonec prijavitelj, mora le-ta v ta stolpec vnesti znesek v vrstico 113, stolpec 5, obrazec 730-3/2017;
Stolpec 4: navedite znesek dobropisa za povrnjeni stanovanjski kupon za najemnine, ki je razviden iz preglednice plačil Obr. 730-3 2017.
Prijavitelj mora predvsem vnesti znesek v vrstico 99, stolpec 5, 730-3/2017. Če je bila prvotna davčna napoved vložena v skupni obliki in
dopolnilno napoved vloži zakonec, ki je podal napoved, je potrebno v tej vrstici navesti znesek iz vrstice 119, stolpec 5 iz obrazca 7303/2017.
Vrstica F10 (Dobropisi, uporabljeni z obr. F24 za plačilo drugih davkov)
Stolpec 1: navedite znesek dobropisa IRPEF, ki je naveden v stolpcu 4 vrstice 91 (ali v stolpcu 4 v vrstici 111 za zakonca, ki oddaja
davčno napoved) izvirnega obrazca 730-3/2017, ki je bil do datuma predložitve dopolnilnega obrazca 730 uporabljen za kompenzacijo z
obrazcem F24 za plačilo drugih davkov. Npr. če je v stolpcu 4 vrstice 91 izvirnega obrazca 730-3/2017 navedena terjatev Irpef 100 evrov
vendar je do datuma predložitve dopolnilnega obrazca 730 uporabljena terjatev kot kompenzacija 60 evrov, se v ta stolpec 4 vnese znesek 60 evrov.
Stolpec 2: navedite znesek terjatve deželnega davčnega dodatka naveden v stolpec 4, vrstice 92 (ali v stolpec 4, vrstice 112 za zakonca
prijavitelja ) obrazca 730-3/2017, ki je do datuma predložitve dopolnilnega obrazca 730 bila uporabljena kompenzacija z obrazcem F24
za plačilo drugih davkov.
Stolpec 3: navedite znesek terjatve dodatnega občinskega davka navedenega v stolpcu 4, vrstici 93 (ali v stolpcu 4, vrstice 113 za zakonca prijavitelja ) obrazca 730-3/2017, ki je do datuma predložitve dopolnilnega obrazca 730 bila uporabljena kompenzacija z obrazcem
F24 za plačilo drugih davkov.
Stolpec 4: navedite znesek dobropisa za stanovanjski kupon za oddaje v najem, ki je naveden v stolpcu 4 vrstice 99 (ali v stolpcu 4 vrstice
119 za zakonca, ki vloži napoved) v izvirnem Obrazcu 730-3/2017, ki je bil do datuma oddaje dopolnilnega obrazca 730 uporabljen za
kompenzacijo z obrazcem F24 za plačilo drugih davkov.
RAZDELEK VIII - Drugi podatki

Vrstica F11 (povrnjeni zneski odbitkov, ki jih ni bilo mogoče upoštevati): izpolniti jo morajo davčni zavezanci, katerim je nadomestni
plačnik za leto 2016 povrnil zneske za odbitke, ki jih bruto davek ni kril.
Stolpec 1: navedite dobropis, ki ga je priznal nadomestni plačnik za dodatne olajšave za vzdrževane otroke, ki ga ni bilo mogoče upoštevati
pri bruto davku, ki izhaja iz točke 364 Enotnega potrdila 2017 ("Dobropis priznan za številne družine”).
Stolpec 2: vnesite priznani dobropis s strani nadomestnega plačnika za nadaljnjo olajšavo za najemnine, ki niso bile zajete v bruto davku,
ki izhaja iz točke 370 Enotnega potrdila 2017 ("Dobropis priznan za najemnine”).
Vrstico F12 (Vrnitev bonusa): izpolnijo samo tisti, ki so prejeli ne da bi imeli pravico do “davčnega bonusa”, s sklicevanjem na dohodke,
ki so jih imeli v letu 2006, ali “izedni bonus”, s sklicevanjem na skupni dohodek, ki ga je imela družina v letih 2007 ali 2008.
Stolpec 1: označite uveljavljeni znesek za "davčni bonus",ki se uveljavlja nanašajoč se na prihodke v letu 2006 (44. člen zakonskega
odloka št. 159 z dne 01. oktobra 2007, spremenjenega s spremembami z zakonom št. 222 z dne 29. novembra 2007).
Stolpec 2: vnesite znesek za uveljavljeni "izredni bonus", ki se uveljavi z nanašanjem na skupni dohodek družine za leto 2007 ali 2008
(1. člen zakonskega odloka št. 185 z dne 29. novembra 2008).
Vrstica F13 - Rubež pri tretjih osebah
V tej vrstici je potrebno navesti podatke o davčnih odtegljajih za dohodke, ki so bili prejeti po izvedenem postopku rubeža pri tretjih osebah.
Upnik, ki rubi, je namreč dolžan navesti v davčni napovedi prejete prihodke in odtegnjene zneske s strani tretjega plačnika, četudi gre za
prihodke, ki so predmet ločene obdavčitve, odtegljaja iz naslova davka oziroma nadomestnega davka. Nastali zadržani zneski bodo
odšteti iz davka, ki izhaja iz davčne napovedi.
Zneske, ki so prejeti kot posledica izvedenega postopka rubeža pri tretjih osebah, je potrebno navesti v ustrezni referenčni preglednici
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Vrstica F8: navedite v stolpcu 1 mejni znesek za oprostitev plačila davka, ki ga je s sklepom določila občina za leto 2017. V stolpcu 2
je potrebno navesti šifro "1", če obstaja oprostilo plačila, ki ni povezano z obdavčljivim dohodkom, ali šifro "2" v primeru drugih olajšav.Ta
dva stolpca sta med seboj alternativa.

2017

Vrstica F7: navedite v stolpcu 1 mejni znesek za oprostitev plačila davka, ki ga je s sklepom določila občina za leto 2016. V stolpcu 2
je potrebno navesti šifro "1", če obstaja oprostilo plačila, ki ni povezano z obdavčljivim dohodkom, ali šifro "2" v primeru drugih olajšav.Ta
dva stolpca sta med seboj alternativa.

2017
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(npr. če gre za prihodke iz naslova delovnega razmerja, je le.te potrebno navesti v preglednici C).
LObračunani zadržani zneski morajo biti izključno navedeni v tej vrstici (ne pa v preglednici prihodkov, skupaj z vrsto dohodkov), prejetih
iz izvršbe pri tretjih osebah .
Še posebej je potrebno v vrstici F13 navesti:
 v stolpcu 1 (Vrsta dohodka) eno izmed naslednjih šifer, ki se nanašajo na vrsto prihodka, prejetega ob izvršenem postopku rubeža
pri tretjih osebah in je naveden v obrazcu 730/2017;
‘1’ prihodek od zemljišč;
‘2’ prihodek od stavb;
‘3’ prihodek iz delovnega razmerja;
‘4’ prihodek od pokojnine;
‘5’ kapitalski prihodek;
‘6’ drugi prihodki;
 v stolpcu 2 (zadržki) znesek odtegljajev, obračunanih pri tretjem plačniku v zvezi z vrsto prihodka, navedeno v stolpcu 1.
V primeru dohodka, ki je predmet ločenega obdavčenja (npr. odpravnine in zaostala plačila za opravljeno delo v okviru zaposlitve),
davčnega odtegljaja ali nadomestnega davka, morajo zavezanci, ki predložijo obrazec 730, predložiti tudi preglednico RM iz obrazca DOHODKI za Fizične osebe 2017, pri čemer izpolnijo ustrezen oddelek v vzezi z rubežem pri tretjih osebah.
V primeru dohodkov, ki so predmet običajne obdavčitve, prejeti po opravljenem postopku rubeža pri tretjih osebah, pa niso navedeni v
obrazcu 730, morajo zavezanci predložiti obrazec DOHODKI za Fizične osebe 2017, pri čemer izpolnijo ustrezni oddelek preglednice
RM.
11. PREGLEDNICA G - Davčni dobropisi
V tej razpredelnici je potrebno navesti:
 davčne dobropise v zvezi s stavbami;
 davčni dobropis za ponovno vključevanje predujmov v pokojninske sklade;
 davčni dobropis za dohodke nastale v tujini;
 davčni dobropis za nepremičnine, ki jih je prizadel potres v Abrucih;
 davčni dobropis za povečanje zaposlenosti;
 davčni dobropis za mediacije;
 davčni dobropis za prostovoljne prispevke za kulturo - Art bonus.
 davčni dobropis za pogajanja in arbitražo;
 davčni dobropis za prostovoljne prispevke za naložbe v šolstvo – School bonus;
 davčni dobropis za videonadzor
I. RAZDELEK - Davčni dobropis iz naslova stavb

V tem razdelku morajo biti navedeni davčni dobropisi za ponovni nakup prve stanovanjske hiše in davčni dobropis za neprejete najemnine.
Vrstica G1 - davčni dobropis za ponovni nakup prve stanovanjske hiše: Izpolnijo zavezanci, katerim je davčni dobropis zapadel v
plačilo po ponovnem nakupu stanovanjske hiše.
Te vrstice ne izpolnijo osebe, ki so že uporabile davčni dobropis:
 za zmanjšanje pristojbine za registracijo dokumenta o ugodnejšem nakupu, ki ga določa;
 za zmanjšanje pristojbin za registracijo, uvedbo hipoteke in v zvezi s katastrom, ali davkov na dediščine in donacije v zvezi z dokumenti
in postopki, ki se predložijo po datumu pridobitve dobropisa.
Stolpec 1 (Ostanek iz prejšnje davčne napovedi): navedite davčni dobropis za odkup prve hiše, ki ga ni bilo mogoče upoštevati pri
davku, ki izhaja iz prejšnje davčne napovedi in je naveden v vrstici 131 načrta za likvidacijo (obrazec 730-3) obrazca 730/2016, ali v
vrstici RN47, stolpec 11 v obrazcu UNICO za fizične osebe 2016.
Za ugotavljanje pogojev za uveljavljanje ugodnosti za prvo bivališče glej informacije v “Davčni vodnik”, ki ga dobite na spletni stran Agencije za prihodke www.agenziaentrate.gov.it.
Stolpec 2 (Dobropis leto 2016): navedite davčni dobropis, ki je zapadel v letu 2016. Znesek terjatve je enak davku za registriranje ali
plačanemu DDV za prvi nakup z olajšavo; v vsakem primeru ta znesek ne more biti večji od registriranega davka ali dolgovanega ddv
glede na drugi nakup.
Davčni dobropis pripada, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
 nepremičnina je bila kupljena ob koriščenju ugodnosti za prvi dom v obdobju med 1. januarjem 2016 in datumom predložitve davčne napovedi;
 nakup je bil izveden v času do enega leta od prodaje druge nepremičnine, pri katere nakupu so se izkoristile olajšave za prvo bivališče,
oziroma, če je do prodaje druge nepremičnine, kupljene s koriščenjem olajšave za prvo bivališče, prišlo v času do enega leta od nakupa
novega prvega bivališča;
 zainteresirani zavezanci niso izgubili pravico do ugodnosti za prvo bivališče.
Davčni dobropis pripada tudi tistim, ki so kupili bivališče s strani gradbenih podjetij na podlagi veljavne zakonodaje do 22.maja 1993 ( in ki
torej niso formalno uveljavljali olajšave za "prvo bivališče"), če dokažejo, da je na dan nakupa odstopljene nepremičnine izpolnjevala pogoje
potrebne na podlagi veljavne zakonodaje glede na kupa cd. "prvo bivališče" ta okoliščina je navedena v listini nakupa nepremičnine za
katero je bil dan dobropis.
Stolpec 3 (Dobropis kompenziran v obrazcu F24): vnesite davčni dobropis uporabljen kot kompenazcija obrazca F24 do dneva predložitve
730/2017.
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Vrstica G2 - Davčni dobropis za neprejete najemnine: navedite višino pripadajočega davčnega dobropisa za davke plačane za najemnine nepremičnin v bivalne namene, ki so zapadle in niso bile plačane kot je bilo ugotovljeno s sodno odločbo o deložaciji zaradi
neplačevanja najemnine. S tem v zvezi glej postavko v dodatku “Davčni dobropis za neprejete najemnine”.

Vrstica G3
Stolpec 1 (Leto predujem) navedite leto v katerem je bil prejet predujem zneskov za zapadlo individualno prispevčno pozicijo.
Stolpec 2 (Celotno/Delno renitegriranje) navedite eno od naslednjih števil glede višine reintegriranja:
 šifra 1 če je bil predujem povsem reintegriran;
 šifra 2 če je bil predujem samo delno reintegriran.
Stolpec 3 (Reintegrirani znesek) navedite znesek, ki je bil vplačan v letu 2016 za reintegriranje prejetega predujma .
Stolpec 4 (Ostanek iz prejšnje davčne napovedi): navedite davčni dobropis, ki ga ni bilo mogoče upoštevati pri davku, ki izhaja iz prejšnje davčne napovedi in je naveden v vrstici 134 načrta za likvidacijo (obrazec 730-3) obrazca 730/2016, ali v vrstici RN47, stolpec 13 v
obrazcu UNICO za fizične osebe 2016.
Stolpec 5 (Dobropis) navedite pripadajoči davčni dobropis z nanašanjem na reintegrirani znesek.
Stolpec 6 (Katerega je kompenziran v F24) navedite davčni dobropis uporabljen kot kompenzacija v obrazcu F24 do dneva predložitve
napovedi.
RAZDELEK III - Davčni dobropis za dohodke nastale v tujini

Ta razdelek je namenjen zavezancem, ki so prejemali dohodke v tujini, kjer so bili plačani davki iz naslova dokončnosti za katere je bila
nudena davčna pomoč za priznavanje davčnega dobropisa. Štejejo se za plačane iz dokončnega naslova davki, ki ne morejo biti več povrnjeni. Ne navedejo se v to vrstico npr. davki plačani kot akontacija začasno in tisti, za katere je predvidena možnost delnega ali celotnega
povračila.
Davki, ki se navedejo v ta razdelek so postali dokončni od leta 2016 (če to še ni bilo navedeno v prejšnji davčni napovedi) do roka predložitve 730/2017, tudi če se nanašajo na dohodke prejete v predhodnih letih.
Za podrobnosti v zvezi z disciplino davčnih dobropisov za dohodke, ustvarjene v tujini, zlasti kar zadeva dokumente, ki jih je treba shraniti
za morebitna preverjanja olajšav in dokazila o opravljenem plačilu davkov v tujini si oglejte okrožnico št. 9/E z dne 5. marca 2015.
Vrstica G4
Stolpec 1 (Šifra tuje države): navedite šifro tuje države, v kateri je bil proizveden dohodek iz tabele št. 10 v tem dodatku. Za prihodke,
navedene v Enotnem potrdilu, se podatek odčita v točki 375 tega potrdila.
Stolpec 2 (Leto): navedite davčno leto v katerem je nastal dohodek v tujini. Če se je prihodek ustvaril v letu 2016, navedite "2016". Za prihodke,
navedene v Enotnem potrdilu, se podatek odčita v točki 376 tega potrdila;
Stolpec 3 (Dohodek v tujini): navedite dohodek dosežen v tujini, ki je pripomogel k oblikovanju skupnega dohodka v Italiji. Če ste ga
prejeli v letu 2016, morate vnesti dohodek že naveden v preglednicah C in D 730/2017 za katerega pripada dobropis. V tem primeru se
ne izpolnijo stolpci 5, 6, 7, 8 in 9 vrstice G4. Za prihodke, navedene v Enotnem potrdilu, se podatek odčita v točki 377 tega potrdila.
Stolpec 4 (Tuji davek): navedite plačane davke v tujini, ki so postali dokončni od leta 2016 in do dneva predložitve 730/2017 za katere se je že
uveljavil davčni dobropis v predhodnih napovedih. Če je bil na primer za prihodke, proizvedene v tujini v letu 2014 v državi A plačan skupni
davek v višini 300 EUR, ki je postal dokončen v višini 200 EUR z 31.12.2015 (že naveden v vrstici G4 v obrazcu 730/2016) in v višini 100 EUR
z 31.12.2016, je potrebno v stolpcu 4 te vrstice G4 navesti znesek v višini 100 EUR, ki se nanaša izključno na davek, ki je postal dokončen v
letu 2016. Za prihodke, navedene v Enotnem potrdilu, se podatek odčita v točki 378 tega potrdila. Če je dohodek nastal v tujini je prispeval samo
delno k oblikovanju skupenga dohodka v Itaiji tudi tuji davek se zmanjša v ustrezni meri.
Stolpec 5 (Skupni prihodki): navedite skupne prihodke v zvezi z davčnim obdobjem, navedenim v stolpcu 2, z morebitnim povečanjem
v višini davčnih dobropisov za vzajemne sklade in davčnih dobropisov za dividende (če so še vedno veljavne v letu proizvedenih prihodkov). Za leto 2015 ta znesek sovpada z zneskom, navedenim v vrstici 11 obrazca 730-3/2016 ali z rezultatom naslednje formule: vrstica
RN1 (stolp. 2 – stolp. 3 + stolp. 5 obrazca UNICO F.O. 2016.
Stolpec 6 (Bruto davek): navedite italijanski bruto davek za davčno leto vneseno v stolpec 2. Za leto 2015 se podatek nahaja v vrstici
RN5 obrazca UNICO FO 2016 ali v vrstici 16 obrazca 730-3/2016.
Stolpec 7 (Neto davek): navedite italijanski neto davek za davčno leto navedeno v stolpcu 2. Za leto 2015 se podatek nahaja v vrstici
RN26, stolpcu 2, obrazca UNICO FO 2016 ali v vrstici 51 obrazca 730-3/2016.
Stolpec 8 (Dobropis uporabljen za predhodne napovedi): navedite morebiti že uporabljen dobropis v predhodnih napovedih za dohodke nastale v tujini v letu navedenem v stolpcu 2, ne glede na referenčno državo v tujini. Zato je morda treba izpolniti ta stolpec, če
se bila v prejšnjih dohodninskih napovedih izpolnjena vrstica, ki se nanaša na davčne olajšave za dohodke, nastale v tujini (preglednica
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Zavezanci, ki pristopajo k dodatnim pokojninskim oblikam lahko, za določanje zahtev (npr. zdravstveni stroški po resnih situacijah in
nakup prve hiše), zahtevajo predujem pri zneskih vezanih na dospelo individualno pozicijo. Na vnaprej plačanih zneskih se aplicira
odtegljaj iz naslova davka.
Predujmi so lahko ponovno vključeni po izbiri pristopnika v katerem koli trenutku s prispevki tudi letnimi, ki presegajo mejo 5.164,57 eur.
Namen vplačila prispevka je ponovna izgradnja individualne pozicije obstoječe v listini o predujmu. Ponovna se lahko vključuje v enkratnem
znesku ali obdobnih prispevkih.
Za zneske, ki presegajo omenjeno mejo, plačanih na ponovno integriranih predujmih, je priznani davčni dobropis enak plačanemu davku
v trenutku uveljavljanja predujma sorazmerno na ponovno integrirani znesek.
Tisti, ki želijo pristopiti, morajo podati izrecno izjavo skladu s katerim razpolaga, če in za katero vsoto mora biti prispevek ponovno
integriran. Obvestilo mora biti podano v roku predložitve davčne napovedi za leto v katerem je bilo izvedeno reintegriranje. Davčni dobropis
pripada samo s sklicevanjem na zneske kvalificirane kot reintegriranje v zgoraj navedenem smislu. Za podrobnosti si oglejte zakonodajni
odlok št. 252 z dne 5. decembra 2005 in okrožnico Agencije za prihodke št. 70 z dne 18. decembra 2007.
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G, vrstica G4 obrazca 730/2016 ali obrazca 730/2015 ali preglednica CR, razd. I, obrazca UNICO F.O. 2015 ali preglednica RU ali preglednica CE, razd. I, Snopiča 3 obrazca UNICO F.O. 2016).
 Zavezanci, ki so uveljavljali davčni dobropis za dohodke, nastale v letu navedenem v stolpcu 2 napovedi za odmero davka za
davčno leto 2015
Zavezanci, ki so lansko leto predložili obrazec 730/2016, morajo izpolniti ta stolpec, če leto, navedeno v stolpcu 2, ustreza tistemu, ki
je navedeno v stolpcu 2 vrstice G4 v predhodni davčni napovedi. V tem primeru je treba navesti v tem stolpcu znesek, ki se nanaša na
isto leto proizvodnje prihodkov, ki je navedeno v stolpcu 2 "Skupaj uporabljen dobropis" v vrstici 145 (ali 146 za zakonca, ki oddaja
davčno napoved) iz obrazca 730-3/2016.
Zavezanci, ki so lansko leto predložili obrazec UNICO FO 2016, morajo izpolniti ta stolpec, če leto, navedeno v stolpcu 2, ustreza
tistemu, ki je navedeno v stolpcu 2 vrstic od CE1 do CE3 3. snopiča obrazca UNICO FO 2016. V tem primeru je treba navesti v tem
stolpcu znesek, ki se nanaša na isto leto proizvodnje prihodkov, kot je navedeno v stolpcu 4 vrstic od CE1 do CE3 3. snopiča obrazca
UNICO FO 2015.
Stolpec 9 (Dobropis v zvezi s tujo državo, navedeno v stolpcu 1): navedite dobropis, že uporabljen v prejšnjih davčnih napovedih za
prihodke, proizvedene v istem letu, ki je navedeno v stolpcu 2, in v tuji državi, navedeni v stolpcu 1.
Znesek, ki se navede v tem stolpcu, je že zajet v 8. stolpcu. Stolpec 9 se ne izpolni, če ni izpolnjen stolpec 8.
Izpolnjevanje tega stolpca je potrebno takrat, ko je davek v celoti plačan v drugi državi in je dokončen v različnih davčnih letih in se zato
uveljavlja davčni dobropis v davčnih napovedih za različna davčna leta.
Prikaz primera:
Davek v drugi državi
Druga
država

Leto nastanka
dohodka

Dohodek nastal v
tujini

Davek plačan v
tujini

od katerega postane
dokončen v letu 2015

od katerega postane
dokončen v letu 2016

A

2015

1.000

350

200

150

znesek, ki se navede v 9. stolpcu, v višini 200 evrov ki je enaka terjatvi uporabljeni v davčni napovedi za leto 2015 za tisti del davka, ki
postane dokončen.
Že uporabljeni dobropis v obrazcu 730/2016
Če se v napovedi obrazca 730/2016 izpolni vrstica G4 v kateri so bili navedeni tuja država in leto nastanka identični tistim, ki so vneseni
v to vrstico G4, znesek , ki se navede v stolpec 9 se povzame iz vrstice 145 (ali 146 za zakonca) obrazca 730-3/2016, za isto leto nastanka
prihodka, stolpec 4 ali 6 “Uprabljeni dobropis”, ki se nanaša na isto tujo državo.
Če so bili dohodki doseženi v več različnih Državah, je treba za vsako državo izpolniti svoj obrazec. Ravno tako je treba postopati, če se
davščine plačane v tujini nanašajo na dohodke iz različnih let.
RAZDELEK IV - Davčni dobropis za nepremičnine, ki jih je prizadel potres v Abrucih

Ta razdelek je namenjen zavezancem, ki jih je prizadel potres dne 06. aprila 2009 v Abrucih katerim je bilo priznano po zahtevi predloženi
občini v tistem kraju, kjer se nahaja nepremičnina, davčni dobropis za stroške za popravila ali obnovo poškodovanih ali uničenih
nepremičnin za nakup novega glavnega bivališča enakovrednega uničenemu.
Vrstica G5 - Glavno bivališče: priznani davčni dobropis za glavno bivališče se uporablja v 20 konstantnih deležih v letu v katerem je
nastal strošek in v naslednjih letih.
V primeru, da je bil dobropis priznan za obnovo glavnega bivališča na skupnih delih nepremičnine, se izpolnita dve ločeni vrstici z uporabo
dodatne preglednice.
Stolpec 1 (Davčna številka): navedite davčno številko subjekta, ki je predložil tudi za račun prijavitelja ustrezno prošnjo za dostop do
prispevka. Stolpec se ne izpolni, če je bil zahtevek predložen s strani prijavitelja. Za posege na skupnih delih stanovanjske hiše se navede
davčna številka stanovanjske hiše. Za posege v nepremičninske enote, ki pripadajo gradbenim zadrugam v neločljivem lastništvu se navede
davčna številka zadruge.
Stolpec 2 (Število obrokov): navedite število obrokov, ki jih zavezanec uporablja za leto 2016.
Stolpec 3 (Skupaj dobropis): navedite znesek davčnega dobropisa priznanega za obnovitvene posege na poškodovanem ali uničenem
glavnem bivališču, ali za nakup novega enakovrednega bivališča.
Stolpec 4 (Preostali del predhodne napovedi): vnesite davčni dobropis za nakup glavnega bivališča, ki ni bil zajet v davek, ki izhaja iz
predhodne napovedi, naveden v vrstici 133 prospekta za izplačilo (obrazec 730-3) obrazca 730/2016, ali tistega navedenega v vrstici
RN47, stolpec 21 obrazca UNICO FO 2016. Če je bil davčni dobropis priznan za obnovo tako glavnega prebivališča kot skupnih delov
nepremičnine, se preostali znesek dobropisa iz prejšnje davčne napovedi navede izključno v prvem izpolnjenem obrazcu.
V primeru, da delež pripadajočega dobropisa za davčno leto 2016 presega neto davek, subjekt, ki nudi davčno pomoč vnese v vrstico
133 obrazca 730-3 znesek dobropisa, ki ni bil zajet in ga zavezanec ne more uporabiti pri naslednji davčni napovedi.
Vrstica G6 - Druge nepremičnine
Za posege v nepremičnine, ki niso glavno bivališče pripada davčni dobripis, ki se ga razdeli glede na izbiro zavezanca v 5 ali 10 stalnih
deležev.
V primeru, da je bil priznan dobropis nanašajoč se na več nepremičnin, se izpolni vrstica za vsako nepremičnino tako, da se uporabijo dodatne
preglednice. Dobropis se prizna do skupne mejne vrednosti največ 80.000 EUR.
Stolpec 1 (Podjetje/poklic): boznačite kvadratek, če je najeta nepremičnina za katero je bil priznan dobropis prirejena za poslovanje
podjetja ali za poklicno dejavnost.
Stolpec 2 (Davčna številka): navedite davčno številko tistega ki je predložil, tudi za račun prijavitelja, zahtevek za dostop do prispevka.
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Vrstica G7: navedite preostali znesek v zvezi z davčnim dobropisom, kot ga uvajajo odstavki od 539 do 547, 1. člena zakona št. 244 z
dne 24. decembra 2007 v korist delodajalcev, ki so v obdobju med 01. januarjem 2008 in 31. decembrom 2008 povečali število zaposlenih
(npr. domači delavci in oskrbniki) s pogodbo za nedoločen čas, na slabo razvitih območjih pokrajin Kalabrija, Kampanija, Apulija, Sicilija,
Basilicata, Sardinija, Abruci in Molise.
Stolpec 1 (preostanek prejšnje napovedi): navedite preostali davčni dobropis, ki je vnesen v vrstico 132 prospekta za izplačilo (obrazec
730-3) obrazca. 730/2016, ali tistega navedeneva v vrstici RN47, stolpec 3, preglednice RN obrazca UNICO FO 2016.
Stolpec 2 (od tega kompenziran v F24): navedite davčni dobropis uporabljen za kompenziranje v obrazcu F24 do dneva predložitve te
napovedi.
VI. RAZDELEK - Davčni dobropis mediacije za reševanje civilnih in poslovnih sporov

Za stranke, ki so uveljavljale mediacijo (dejavnost, ki jo opravlja tretja nepristranska stranka za reševanje civilnega ali poslovnega spora)
se prizna davčni dobropis odmerjen ustreznemu nadomestilu za subjekte habilitirane za izvajanje postopkov mediacije (20. člen zakonskega dekreta št. 28 z dne 05. marca 2010). V primeru uspešne mediacije je dobropis priznan v mejah 500,00 eur. V primeru neuspeha
se dobropis zmanjša za polovico.
Znesek pripadajočega davčnega dobropisa izhaja iz sporočila naslovniku s strani Ministrstva za pravosodje do najkasneje 30. maja vsako
leto.
Davčni dobropis se mora navesti, da se ne izgubi pravica, v davčno napoved in se uporablja od dneva prejema omenjenega obvestila.
Davčni dobropis se lahko uporabi za kompenzacijo z obrazcem F24, oziroma za znižanje davka na prihodke v primeru, da
davkoplačevalec nima poslovnih prihodkov ali prihodkov iz samozaposlitve.
Davčni dobropis ne daje pravice do povračila, če ne prispeva k oblikovanju dohodka v namene dohodnine.
Vrstica G8
Stolpec 1 (Dobropis leto 2016): vnesite davčni dobropis, ki izhaja iz obvestila Ministrstva za pravosodje, prejetega do 30. maja 2017.
Stolpec 2 (od tega kompenziran v F24): navedite davčni dobropis uporabljen kot kompenazcija obrazca F24 do dneva predložitve napovedi.
VII. RAZDELEK: Davčni dobropis za prostovoljne prispevke v podporo kulturi (art - bonus).
Vrstica G9
Stolpec 1 (Stroški 2016): navedite znesek prostovoljnih plačil v gotovini, opravljenih v teku leta 2016:
 v podporo posegom ohranjanja, varovanja in obnove javnih kulturnih dobrin;
 v podporo kulturnim ustanovam in krajem v javni lasti, lirično-simfoničnih fundacij in tradicionalnih gledališč;
 za realizacijo novih struktur ter obnavljanje in razširitev obstoječih struktur ustanov in javnih zavodov, ki se neprofitno ukvarjajo z
zabaviščnimi dejavnostmi.
Davčni dobropis se prizna tudi za prostovoljne donacije, opravljene od 19. oktobra 2016 naprej, v korist:
 Ministrstva za kulturne dobrine in dejavnosti ter turizem, za posege ohranjevanja, varstva in prenove kulturnih dobrin verskega pomena
v občinah, ki so so jih prizadeli potresi v letu 2016, tudi tistih, ki pripadajo ustanovam in institucijam Katoliške cerkve in drugih veroizpovedi;
 visokošolskega zavoda za konzerviranje in restavratorstvo, draguljarskega inštituta (Opificio delle pietre dure) in Centralnega zavoda
za restavratorstvo in konzerviranje arhivske in knjižničarske dediščine.
Stolpec št. 2 (Preostanek 2015): navedite preostali davčni dobropis, ki je vpisan v vrstici 130 obračunskega obrazca (Obr. 730-3), Obr.
730/2016, ali znesek, naveden v vrstici RN47, stolpec 26, v Enotni napovedi za fizične osebe 2016.
Stolpec št. 3 (Obrok dobropisa 2015): navedite znesek naveden v vrstici 160, stolpec 2, obračunskega obrazca (Obr. 730-3), Obr. navedite znesek naveden v vrstici RN30, stolpec 1, v UNICO F.O. 2016
Stolpec št. 4 (Obrok dobropisa 2014): navedite znesek naveden v vrstici 160, stolpec 1, obračunskega obrazca (Obr. 730-3), Obr.
730/2016, ali znesek, naveden v vrstici CR14, stolpec 3, Obr. UNICO F.O. 2016.
Za navedene prostovoljne denarne prispevke se prizna davčni dobropis v višini 65 odstotkov.
Davčni dobropis pripada v višini 15 odstotkov od davčne osnove in se razdeli na tri enakovredne letne deleže.
Neizkoriščen letni delež (vrstica 130 Obrazca 730-3) se lahko izkoristi v naslednjih letih in se prenese v naslednje davčne napovedi.
Prostovoljni denarni prispevki se lahko nakažejo izključno prek enega od naslednjih plačilnih sistemov:
 banka;
 poštni urad;
 plačilni sistemi kot so debetne, kreditne in predplačane kartice, bančni in blagajniški čeki.
Za dodatne informacije si oglejte okrožnico št. 24/E z dne 31. julija 2014.
V primeru prostovoljnih denarnih prispevkov za kulturo, ki so označene s šiframi 26, 27 in 28 in se navedejo v vrsticah
od E8 do E10 v I. delu preglednice E, se odbitek na bruto davek prizna samo za prispevke, ki niso vključeni v tem dobropisu.
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V. RAZDELEK - Davčni dobropis za povišanje zaposlovanja
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Glej pojasnila podana z navodili v stolpcu 1 vrstice G5.
Stolpec 3 (Številka obroka): navedite številko obroka, ki ga zavezanec uporablja za leto 2016.
Stolpec 4 (Obročno odplačevanje): navedite število deležev (5 ali 10) v katerih je bila izbrana porazdelitev davčnega dobropisa.
Stolpec 5 (Skupaj dobropis): navedite znesek priznanega davčnega dobropisa glede na popravila ali obnovo nepremičnine, če ne gre
za poškodovano ali uničeno glavno bivališče.
Subjekt, ki nudi davčno pomoč prizna delež dobropisa, ki pripada za davčno leto 2015 v mejah neto davka.
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VIII. RAZDELEK: Davčni dobropis za prostovoljne prispevke za šolstvo (school bonus)
Vrstica G10
V vrstici G10 navedite donacije v denarju do največ 100.000 evrov, opravljene v letu 2016 v korist vseh inštitutov v okviru nacionalnega
sistema javnega izobraževanja, namenjenih:
 gradnji novih šolskih objektov ali vzdrževanju in nadgradnji obstoječih;
 ukrepom za podporo zaposljivosti študentov.
Inštituti nacionalnega sistema javnega izobraževanja vključujejo javne šolske ustanove, enakovredne zasebne šolske ustanove in lokalne
ustanove.
Davčna olajšava je priznana pod pogojem, da se zneski vplačajo v državni proračun v poglavju št. 3626, imenovanem "Denarne donacije
za naložbe v korist institucij nacionalnega izobraževalnega sistema, za gradnjo novih šolskih objektov, vzdrževanje in nadgradnjo
obstoječih, in ukrepi za podporo zaposljivosti študentov, ki bodo prerazporejene poseben sklad pri Ministrstvu za izobraževanje, univerzo
in raziskovanje, v skladu z 148. odstavkom, 1 člena zakona št. 107 z dne 13. julija 2015", ki spada v točko XIII državnega proračuna, koda
IBAN: IT40H0100003245348013362600.
Za naštete denarne donacije se prizna davčni dobropis v višini 65 odstotkov prispevkov, vplačanih v letu 2016 in v letu 2017 ter v višini
50 odstotkov za tiste, ki se bodo opravile v letu 2018.
Davčni dobropis je razdeljen v tri enake letne obroke.
Neuporabljen del letnega deleža (vrstica 150 v Obrazcu 730-3) se lahko izkoristi v naslednjih letih in se prepiše v naslednje dohodninske
napovedi.
IX. RAZDELEK: Davčni dobropis za pogajanja in arbitražo
V razdelku se navede preostali dobropis, razviden iz prejšnje napovedi.
Davčni dobropis za pristojbine, plačane v letu 2016 za odvetnike, ki imajo dovoljenje za pravno pomoč v pogajalskih postopkih, ki so se
uspešno zaključili, ter sodnikom v primeru sklenitve arbitražne odločbe, se lahko navede samo, če ga je odobrilo Ministrstvo za pravosodje.
Vrstica G11
Stolpec št. 1 (Pripadajoči dobropis): prepišite znesek pripadajočega davnega dobropisa.
Stolpec 2 (Preostanek prejšnje napovedi): navedite preostali davčni dobropis, ki je vpisan v vrstici 151 obračunskega obrazca (Obr.
730-3), Obr. 730/2016, ali znesek, naveden v vrstici RN47, stolpec 15, v UNICO F.O. 2016
Stolpec 3 (od tega kompenzirano v obrazcu F24) navedite davčni dobropis, uporabljen kot kompenzacijo v obrazcu F24 do dneva predložitve napovedi.
X. RAZDELEK: Davčni dobropis za videonadzor
V tem razdelku se navede davčna olajšava za stroške, ki so nastali za vgradnjo digitalnih sistemov za videonadzor ali alarmov, ter stroške
v zvezi s pogodbami s podjetji za varovanje, s funkcijo preprečevanja kriminalnih dejavnosti.
Davčni dobropis se določi na podlagi odstotka, ki ga bo napovedala Agencija za Prihodke z odločbo, izdano do 31. marca 2017, za znesek strokov, navedenih v vlogi, vloženi pri Agenciji za prihodke (načine in roke predložitve vloge bo opredelila sama Agencija za prihodke).
Do davčne olajšave ste upravičeni pod pogojem, da so stroški za videonadzor nastali v zvezi z nepremičninami, ki se ne uporabljajo za
poslovne dejavnosti podjetja ali samozaposlenega podjetnika.
V primeru stroškov za stanovanjsko-poslovne nepremičnine, ki se torej uporabljajo za poslovne dejavnosti in osebno ali družinsko rabo
davčnega zavezanca, se davčna olajšava zmanjša za 50 odstotkov.
Davčni dobropis se izkoristi s pomočjo obrazca F24, ki se mora predložiti izključno prek elektronskih storitev Agencije za prihodke.
Alternativno se lahko davčni dobropis uporabi za zmanjšanje dohodnine, v napovedi za odmero davka od dohodkov.
Morebitni neuporabljeni znesek davčnega dobropisa se bo lahko brez časovne omejitve uporabil tudi v naslednjih davčnih obdobjih.
Vrstica G12
Stolpec št. 1 (Pripadajoči dobropis): navedite znesek davčnega dobropisa za leto 2016.
Stolpec št. 2 (od tega kompenziran v F24): navedite davčni dobropis, uporabljen kot kompenzacijo v obrazcu F24 do dneva predložitve
napovedi.
12. PREGLEDNICA I - Davki za kompenzacijo
To razpredelnico lahko izpolni davkoplačevalec, ki se odloči za koriščenje morebitnega dobropisa, ki izhaja iz obrazca 730/2017, za
plačilo (v obliki kompenzacije v obr. F24), davkov, ki jih obrazec 730 ne vsebuje, ki pa se lahko plačajo z obr. F24.
Po sprejetju te odločitve davkoplačevalec posledično v mesecu juliju ali avgustu ne bo prejel povračila, ki ustreza tistemu delu dobropisa,
za katerega je zaprosil za kompenzacijo z namenom plačila drugih davkov.
Od 1. oktobra 2014 dalje zavezanec za kompenzacijo dobropisov, ki so razvidni iz obr. 730, izpolnjenega obrazca F24 ne more več predložiti na banki ali pošti, temveč mora neposredno ali s pomočjo pooblaščenega posrednika uporabiti izključno elektronske storitve, ki
jih nudi Agencija za prihodke, v primerih, ko je zaradi opravljene kompenzacije končno saldo stanje enako nič.
Obrazci, ki vsebujejo dobropise, ki se bodo uporabili za izravnavo končnega stanja, ki je višje od nič, se lahko vložijo izključno prek telematskih storitev, ki jih zagotovi Agencija za prihodke, ali prek storitve spletnega bančništva, na voljo pri posrednikih za pobiranje dajatev,
ki imajo sklenjeno pogodbo s samo Agencijo.
Uporaba obrazca F24 na papirju je dovoljena samo v posebnih primerih.
Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it
Ta preglednica se lahko izpolni tudi v primeru obrazca 730, ki ga predložijo zaposleni delavci brez nadomestnega plačnika davka, ki bi
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Znesek dobropisa, ki ga je dejansko moč uporabiti pri kompenzaciji za plačilo drugih davkov (znesek, ki morda ne sovpada z zneskom v razpredelnici I), je naveden v načrtu Obr. 730-3/2017, ki ga davkoplačevalcu izroči oseba, ki nudi davčno svetovanje, podrobneje
v vrsticah od 191 do 197 (od 211 do 217 za zakonskega partnerja).
V teh vrsticah so navedene tudi informacije v zvezi šifro davka, obravnavanim letom, šifro dežele in občine, ki se uporabijo pri izpolnjevanju obrazca F24.
VV primeru predložitve skupne davčne napovedi se lahko zakonska partnerja sama odločita, če in v kolikšni meri se uporabi dobropis,
ki izhaja iz likvidacije davčne napovedi, za plačilo dolgovanih davkov, ki jih mora plačati vsak izmed njiju. Zato ni dovoljeno koristiti dobropisa enega zakonskega partnerja za plačilo dolgovanih davkov drugega zakonskega partnerja.
V primeru predložitve dodatnega obrazca 730 zavezanec, ki v izvirnem obrazcu 730 izpolni preglednico I in ki je do dneva predložitve
dodatnega obrazca 730 že kompenziral v obrazcu F24 dobropis, ki izhaja iz izvirne napovedi, mora v preglednico I dodatnega obrazca
730 navesti znesek, ki ni nižji od že uporabljenega dobropisa za kompenzacijo. Zavezanec, ki pa ni izpolnil preglednico I v izvirnem
obrazcu 730 ali kljub temu, da ni izpolnil, ni uporabil dobropis, ki izhaja iz izvirne napovedi, lahko izpolni ali pa ne izpolni preglednico I
dodatnega obrazca tudi na drugačen način.
13. PREGLEDNICA K - OBVESTILO STANOVANJSKEGA UPRAVITELJA
Preglednico K uporabijo stanovanjski upravitelji v stanovanjskih stavbah, ki opravljajo funkcijo na dan 31. decembra 2016, za izpolnitev
naslednjih obveznosti:
1) obvestilo z identifikacijskimi podatki o večstanovanjske stavbe, ki je predmet obnovitvenih del na skupnih delih stavbe.
Zakonski odlok št. 70 z dne 13. maja 2011, ki je vstopil v veljavo 14. maja 2011, je odpravil obvezno priporočeno pošiljanje obvestila o
začetku del v Operativni center v Pescari, z namenom izkoristka davčne olajšave za stroške, nastale zaradi obnovitvenih del na zgradbah.
Namesto obvestila o začetku del mora zavezanec v napovedi dohodkov navesti:
 katastrske podatke nepremičnine;
 druge zahtevane podatke za preverjanje olajšave.
V zvezi s posegi na skupnih delih večstanovanjske stavbe z začetkom od 14. maja 2011 dalje, pri katerih so v letu 2016 nastali stroški,
ki dajejo pravico do odbitka davka, navede upravitelj skupnosti stanovalcev v preglednici K katastrske podatke večstanovanjske stavbe,
na kateri so se ta dela izvajala;
2) letno obvestilo Davčni upravi o skupnem znesku blaga in storitev, ki jih je kupila skupnost stanovalcev v koledarskem letu, ter o identifikacijskih podatkih dobaviteljev (odst. 8-bis 7. člena O.P.R. št. 605 z dne 29. september 1973).
Ta obveznost obstaja tudi, če se je funkcija upravitelja dodelila za skupnost stanovalcev z ne več kot osmimi stanovalci. Med dobavitelje
skupnosti stanovalcev se uvrščajo tudi drugi stanovalci, konzorciji ali enakovrstne ustanove, ki jim je upravljana skupnost stanovalcev v
teku leta iz kateregakoli naslova plačala zneske, ki presegajo 258,23 evro letno.
Ne smejo se posredovati podatki v zvezi z:
 oskrbo z vodo, električno energijo in plinom;
 nakupi blaga in storitev, opravljenimi v teku koledarskega leta, katerih zneski, vključno z DDV za nakup, ne presegajo 258,23 evrov za
vsakega posameznega dobavitelja;
 dobavo storitev, če so povzročile plačilo zneskov s strani skupnosti stanovalcev, podvrženo odtegljajem na samem viru.
Zgoraj našteti zneski in opravljeni odtegljaji se morajo prikazati v napovedi nadomestnih plačnikov davka, ki jih je skupnost stanovalcev
dolžna predložiti za leto 2016.
Če je potrebno izpolniti več preglednic za eno samo skupnost stanovalcev, se morajo njeni identifikacijski podatki navesti na vse preglednice.
V primeru več upravljanih skupnosti stanovalcev mora upravitelj izpolniti ločene preglednice za vsako od njih.
V vsakem primeru morajo biti vse izpolnjene preglednice, bodisi da se nanašajo na eno ali več skupnosti stanovalcev, oštevilčene v polju
"Obr. št.", z enotnim zaporedjem številk.
Če je upravitelj skupnosti stanovalcev oproščen predložitve lastne napovedi dohodkov, mora predložiti obvestilo z uporabo preglednice
AC, ki jo mora predložiti skupaj z naslovno stranjo DOHODKI 2017 na način in v rokih, predvidenih za predložitev tega zadnjega.
RAZDELEK I - Identifikacijski podatki večstanovanjske stavbe
V vrstici K1 se morajo za vsako od skupnosti stanovalcev navesti naslednji podatki:
 v polju 1, davčna številka;
 v polju 2, orebitni uradni naziv;
RAZDELEK II - Katastrski podatki večstanovanjske stavbe (posegi obnovitvenih del na
stavbnem premoženju)
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Vrstica I1
V polju 1 navedite znesek davkov, ki ga nameravate vplačati z obrazcem F24 z uporabo dobropisa, ki izhaja iz obrazca 730.
Če iz davčne napovedi izhaja dobropis, ki presega znesek iz polja 1, presežek povrne nadomestni plačnik; če pa je dobropis, ki izhaja iz
davčne napovedi, nižji od zneska iz polja 1, lahko davkoplačevalec dobropis uporabi za kompenzacijo, vendar pa mora obvezno vplačati
razliko (prav tako z obr. F24).
Kot drugo možnost namesto izpolnitve polja 1 lahko davkoplačevalec označi polje 2, če namerava uporabiti za kompenzacijo z obrazcem
F24 celoten znesek dobropisa, ki izhaja iz davčne napovedi, za plačilo drugih davkov. V tem primeru nadomestni plačnik ne bo povrnil dobropisa.

2017

lahko opravil izravnavo. V primeru uporabe dobropisa za kompenzacijo v višini več kot 15.000 EUR se mora zahtevati potrditev skladnosti
(Zakon o stabilnosti 2014, 574. odstavek 1. člena).
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V tem delu se navedejo katastrski podatki večstanovanjske stavbe, na kateri so se opravila obnovitvena dela na skupnih delih stanovanjskega premoženja, za katera se je odpravilo obvezno obvestilo v Operativni center v Pescari (zakonski odlok št. 70 z dne 13. maja 2011,
z vstopom v veljavo dne 14. maja 2011).
Če nepremičnina v trenutku predložitve napovedi še ni bila popisana, se morajo navesti podatki o vlogi za katastrski vpis.
Vrstica K2 - Katastrski podatki večstanovanjske stavbe
Stolpec 1 (Šifra občine): navedite katastrsko šifro občine, v kateri se nahaja večstanovanjska stavba.
Šifra občine je lahko, odvisno od primera, sestavljena iz štirih ali petih znakov, kot je navedeno v katastrskem spisu.
Stolpec 2 (Zemljiški/Urbani): navedite: 'T', če je nepremičnina vpisana v zemljiški kataster; 'U', če je nepremičnina vpisana v kataster
urbane pozidave.
Stolpec 4 (Razdelek Urbani/Katastrska občina): če so prisotne, prepišite črke ali številke s katastrskega dokumenta. Za nepremičnine
na področjih, kjer je v veljavi tabularni sistem, označite šifro "Katastrska občina".
Stolpec 5 (List): navedite številko lista, označeno na katastrskem dokumentu.
Stolpec 6 (Parcela): navedite številko parcele, označeno v katastrskem dokumentu, ki je lahko sestavljena iz dveh delov, prvi iz petih,
drugi iz štirih znakov, med seboj ločenih s pomišljajem. Če je številka parcele sestavljena iz enega samega niza števk, prepišite števke
levo od pomišljaja.
Stolpec 7 (Podkategorija): če je prisotna, prepišite številko podkategorije, označeno na katastrskem dokumentu.
Vrstica K3 - Vloga za vpis v kataster
Stolpec 1 (Datum): navedite datum vložitve vloge za vpis v kataster.
Stolpec 2 (Številka): navedite številko vloge za vpis v kataster.
Stolpec 3 (Pokrajinski urad Agencije za prihodke): navedite kratico pokrajine, v kateri se nahaja Pokrajinski urad Agencije za prihodke,
pri katerem ste vložili vlogo.
RAZDELEK III - Podatki o dobaviteljih in nakupih blaga in storitev
V tem razdelku se morajo za vsakega dobavitelja navesti identifikacijski podatki in skupni znesek nakupov storitev in blaga, ki jih je skupnost stanovalcev opravila med koledarskim letom.
Obvestilo se mora ne glede na računovodski kriterij, ki ga uporablja skupnost stanovalcev, nanašati na nakup blaga in storitev, opravljen
med koledarskim letom. Za potrebe določitve trenutka nakupa se uporabijo določbe 6. člena O.P.R. št. 633 z dne 26. oktobra 1972.
Zato na splošno velja, da kot datum dobave blaga šteje datum sklenitve pogodbe, če se nanaša na nepremičnine, in trenutek dobave ali
pošiljke, če se nanaša na premičnine.
Storitve štejejo kot opravljene v trenutku plačila zneska; če je bil račun izdan pred plačilom zneska ali je bil slednji plačan v delu, šteje,
da je postopek opravljen na dan izdaje računa ali dan delnega plačila, glede na višino fakturirane ali plačane vsote.
Zlasti se morajo v vrsticah od K4 do K9 navesti:
 v polju 1, davčna številka, ali številka DDV dobavitelja;
 v polju 2, priimek, če je dobavitelj fizična osebo, oziroma uradni naziv in pravna oblika, če se subjekt razlikuje od fizične osebe;
 v poljih od 3 do 7, ki se morajo izpolniti izključno v primeru, da je dobavitelj fizična oseba, ime ter drugi osebni podatki (spol, datum,
občina in pokrajina rojstva);
 v polju 8 se mora navesti skupni znesek nakupov storitev in blaga, ki jih je skupnost stanovalcev opravila med koledarskim letom.
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 Nakup ali gradnja novih ali obnovljenih nepremičnin z
namenom oddaje v najem

Za nakup stanovanjske enote od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2017,
novogradnje in neprodane na dan začetka veljavnosti zakona št. 164 z dne
11. novembra 2014, oziroma je bila prenovljena ali obnovljena v skladu s 1.
odst. 3. člena, črkama d) in c) prečiščenega besedila odloka Predsednika
republike št. 380 z dne 6. junija 2001, se kupcu, če je ta fizična oseba, ki ne
opravlja poslovne dejavnosti, prizna odbitek od skupnega prihodka v višini
20 odstotkov na nakupno ceno nepremičnine, razvidno iz kupoprodajne pogodbe, do najvišjega skupnega zneska 300.000 evrov, ter za pasivne obresti, odvisne od posojil, ki jih je zavezanec sklenil za nakup imenovanih
nepremičnin.
Kot neprodane so opredeljene stanovanjske enote, ki so bile na dan 12. novembra 2014 že v celoti ali delno zgrajene oziroma tiste, za katere je bilo
na ta dan že izdano gradbeno dovoljenje, ne glede na uradni naziv slednjega, kot tudi tiste, za katere je bil že v teku postopek pridobitve ustreznih dovoljenj za gradnjo, kot na primer sporazum med občino in izvajalcem del,
oziroma podobni sporazumi, ne glede na njihov uradni naziv na podlagi lokalne zakonodaje.
Odbitek se prizna tudi za stroške, ki so zavezancu nastali za izvedbo storitev
iz naslova javnih naročil, za gradnjo ene ali več stanovanjskih enot na zazidljivih zemljiščih, ki so bila v lasti zavezanca že pred začetkom del ali na
katerih ima priznano pravico do gradnje.
Za potrebe odbitka mora stroške gradnje potrditi z računom gradbeno podjetje, zadolženo za navedena dela.
Ta odbitek se prizna za gradnjo stanovanjskih enot s končanjem do 31. decembra 2017, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ne glede na
uradni naziv slednjega, pred datumom 12. novembra 2014.
Odbitek se prizna za stroške, potrjene v obdobju med 1. januarjem 2014 in
31. decembrom 2017 in se razdeli na osem letnih deležev v enakem znesku,
od davčnega obdobja, v katerem je prišlo do sklenitve najemne pogodbe,
dalje.
Odbitek pripada pod pogojem, da:
a) se kupljena nepremičnina v roku šestih mesecev od nakupa ali od datuma izdaje uporabnega dovoljenja, oziroma od datuma, do katerega bi
moral pristojni organ odgovoriti po službeni dolžnosti (25. člen O.P.R. št.
380 iz leta 2001), uporabi za oddajo v najem za vsaj osemletno obdobje
brez prekinitev; pravica do odbitka pa ne preneha, če se najemna pogodba zaradi razlogov, ki niso bili odvisni od najemodajalca, prekine pred
iztekom omenjenega roka, a se v roku do enega leta od datuma prekinitve predhodne pogodbe sklene nova najemna pogodba; za
nepremičnine, kupljene pred objavo odloka ministrstva za infrastrukture
in transport ter ministrstva za gospodarstvo in finance 8. decembra 2015,
velja rok za sklenitev najemne pogodbe od 3. decembra 2015;
b) se zadevna nepremičninska enota s stanovanjsko uporabi ne uvršča v
katastrske razrede A/1, A/8 in A/9;
c) se nepremičninska enota ne nahaja v homogenih območjih z oznako E,
v smislu odloka Ministra za javna dela št. 1444 z dne 2. aprila 1968;
d) nepremičninska enota izkazuje potrjeno energetsko učinkovitost razreda
A ali B v smislu dodatka 4 v Nacionalnih smernicah za energetsko raz-
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vrstitev stavb odloka Ministra za gospodarski razvoj z dne 26. junija 2009,
objavljenega v Uradnem listu št. 158 dne 10. julija 2009, oziroma v smislu
deželne zakonodaje, kjer je slednja v veljavi;
e) najemnina ne presega najemnine, navedene v sporazumu, ki ga navaja
18. člen enotnega besedila odloka Predsednika republike št. 380 z dne
6. junija 2001, oziroma ne presega najmanjšega zneska najemnin,
določenega v smislu 3. odstavka 2. člena zakona št. 431 z dne 9. decembra 1998 in zneska, določenega v skladu s 114. odstavkom 3. člena
zakona št. 350 z dne 24. decembra 2003;
f) ne obstajajo sorodstvene vezi I. reda med najemnikom in najemodajalcem.
g) potrjena izvedba gradbenih del v skladu z dovoljenimi ali s tistimi, za katera se je posredovala priglasitev del.
Fizične osebe, ki niso nosilci poslovne dejavnosti, lahko oddajo v koriščenje,
tudi sočasno z nakupom in tudi pred iztekom predvidenega osemletnega
minimalnega roka za oddajo, nepremičninske enote, kupljene v režimu
davčnih olajšav iz te točke, javnim ali zasebnim pravnim osebam, ki so najmanj 10 let dejavne na področju socialnih nastanitev, kot je to določeno z
odlokom Ministra za infrastrukture z dne 22. aprila 2008, objavljenem v
Uradnem listu št. 146 dne 24. junija 2008, pod pogojem, da se ohranijo
enaki pogoji za omejitev najema, kot so določeni v 4. odstavku, črki e), zakonske uredbe št. 133 z dne 12. septembra 2014, in da znesek koriščenja
nepremičnine, izračunan na letni osnovi, ne presega zneska najemnine,
izračunanega na način, določen v taistem 4. odstavku, črka e).
Olajšava se porazdeli na osem enakovrednih letnih deležev, začenši z letom
v katerem se podpiše najemna pogodba, in se ne sešteva z drugimi
davčnimi olajšavami, predvidenimi z drugačnimi zakonskimi uredbami za
istovrstne stroške.
Dodatne informacije so na voljo v odloku Ministrstva za infrastrukture in promet ter Ministrstva za gospodarstvo in finance.z dne 8. septembra 2015,
objavljenem v Uradnem listu št. 282 z dne 3. decembra 2015 in okrožnico
št. 3 z dne 2. marca 2016.
 Posvojitev tujih mladoletnih otrok

50 odstotkov stroškov odbijejo starši posvojitelji za postopke posvojitve mladoletnih otrok potrjene v skupni višini s strani pooblaščene ustanove, ki je
dobila nalogo, da poskrbi za postopek posvojitve, ki ga urejajo določila 3.
člena zakona št. 476 z 1998.
Register pooblaščenih ustanov je odobrila Komisija za mednarodne posvojitve predsednika ministrskega sveta z odločbo z dne 18. oktobra 2000, objavljeno v S.U. št. 179 v Uradnem listu št. 255 z dne 31. oktobra 2000 in z
naslednjimi spremembami. V register pooblaščenih ustanov se lahko vpogleda na spletni strani www.commissioneadozioni.it.
Med odbitnimi stroški so zajeti tudi stroški, ki se nanašajo na pomoč, ki so
jo prejeli posvojitelji za overitve ali prevode listin zaradi vize, potovanja, bivanja v tujini, morebitnega članstvo v primeru, da so za postopek poskrbele
ustanove, drugi dokumentirani stroški posvojitve mladoletnika. Stroški v tuji
valuti morajo biti konvertirani na podlagi navodil v 3. odst. II. dela navodil.
 Posebni primeri deželnega dodatka

Dežele Benečija je predvidela stopnjo olajšave v višini 0,9 % v korist:
 oseb s posebnimi potrebami v skladu s 3. členom zakona št. 104 z dne 5.
februarja 1992, katerih obdavčljivi dohodek za leto 2015 ne presega
45.000 EUR;
 ddavčnih zavezancev, ki v davčnem smislu vzdržujejo družinskega člana
s posebnimi potrebami v skladu z omenjenim zakonom št. 104/1992, njihov obdavčljiv dohodek za leto 2015 pa ne presega 45.000,00 EUR. V tem
primeru, če je oseba s posebnimi potrebami v davčnem smislu vzdrževana s strani več oseb, se stopnja 0,9 % uporablja pod pogojem, da vsota
dohodkov oseb, ki invalidno osebo vzdržujejo, ne presega 45.000,00
EUR.
Če želite ob prisotnosti teh razmer koristiti stopnjo olajšave 0,9 %, morate
označiti polje "Posebni primeri pri deželnem dodatku", ki je na naslovni strani
obrazca 730 v razpredelnici s podatki o davčnem domicilu.
Dežela Basilicata je predvidela stopnjo davčne olajšave v višini 1,23% v korist zavezancev z obdavčljivim dohodkom med 55.000 in 75.000 evri, z dvema ali več vzdrževanimi otroki. V primeru, da so otroci v davčnem smislu
vzdrževani s strani več subjektov, se stopnja olajšave uporabi samo, če je
vsota njihovih obdavčljivih prihodkov v navedenem razponu. Samo v tem
zadnjem primeru se označi kvadratek "Posebni primeri deželnega dodatka"
v polju za davčni domicil.
Dežela Lazio je predvidela stopnjo davčne olajšave v višini 1,73% v korist
zavezancev z obdavčljivim dohodkom za potrebe deželnega dodatka na Irpef, ki ne presega 50.000 evrov, s tremi vzdrževanimi otroki. V primeru, da
so otroci v davčnem smislu vzdrževani s strani več subjektov, se stopnja olaj-
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zazidalnih zemljišč dovoljeno upoštevati vrednost, ki jim je bila določena na
osnovi sodne cenitve, po predhodnem plačilu nadomestnega davka, ki od
1. januarja 2015 dalje znaša 8%. Finančna uprava lahko pregleda zapriseženo cenitev in preveri osebne podatke cenilca ter oboje zahteva od zavezanca, ki mora dokumente shraniti.
Strošek za zapriseženo cenitev, če ga je res poravnal zavezanec, lahko
predstavlja povišek začetne vrednosti, ki se upošteva pri računanju prirastka, saj je ta strošek vezan na dobrino.

šave uporabi samo, če vsota njihovih obdavčljivih prihodkov ne presega
50.000 evrov. Samo v tem zadnjem primeru se označi kvadratek "Posebni
primeri deželnega dodatka" v polju za davčni domicil. Navedeni zgornji prag
prihodka se dvigne za 5.000 evrov za vsakega vzdrževanega otroka po tretjem.
Uporaba znižane davčne stopnje 1,73% je predvidena tudi za davčne zavezance z obdavčljivim dohodkom, ki ne presega 50.000,00 evrov, ki davčno
vzdržujejo enega ali več otrok s posebnimi potrebami.
Če otroka s posebnimi potrebami davčno vzdržuje več zavezancev, se znižana davčna stopnja 1,73% uporabi samo v primeru, da vsota obdavčljivih
dohodkov za namen deželnega dodatka ne presega 50.000 evrov.
Samo v tem zadnjem primeru se označi kvadratek "Posebni primeri deželnega dodatka" v polju za davčni domicil.

 Prejemki od ljubiteljskih športnih dejavnosti

3. odstavek 14. člena zakona št. 441 z dne 15. decembra 1998, kot je bil
spremenjen s 66. členom zakonskega odloka št. 1 z dne 24. januarja 2012,
določa, da se ne uporablja za namene davka od dohodka prevrednotenje
katastrskih in kmetijskih prihodkov (ki je sicer predvidena v višini 80 odstotkov oziroma 70 odstotkov) za davčno obdobje, v katerem so zemljišča oddana v najem za kmetijske namene, pri čemer pogodbe ne trajajo manj kot
pet let, mladimi:
 ki še niso dopolnili štirideset let starosti;
 ki imajo naziv neposrednega kmetovalca ali poklicnega kmetijskega podjetnika, tudi v obliki gospodarske družbe. V slednjem primeru mora biti
večina delnic ali delniškega kapitala v lasti mladih, ki imajo naziv neposrednega kmetovalca ali poklicnega kmetijskega podjetnika. Naziv neposrednega kmetovalca ali poklicnega kmetijskega podjetnika je mogoče
pridobiti v roku dveh let od podpisa pogodbe o najemu.
Za omenjeno pravico neupoštevanja revalorizacije dohodka od zemljišča
pri dohodnini mora lastnik najetega zemljišča potrditi pridobljeni status neposrednega kmetovalca ali kmetijskega podjetnika najemnika, sicer ne more
uveljavljati olajšave.

Predvideni so posebni primeri obdavčitve za:
 potne stroške, povračila normiranih stroškov, nagrade in nadomestila pridobljena z nepoklicnimi športnimi dejavnostmi, ki jih izplačajo CONI,
državne športne federacije, Državno Združenje za Širitev Konjskih Ras
(UNIRE), ustanove za spodbujanje športa ali katerokoli telo, katerega cilj
je spodbujanje ljubiteljskih športnih dejavnosti;
 za prejemke od pogodb usklajenega in trajnega sodelovanja neprofesionalne administrativno-upravljalne narave v korist ljubiteljskih športnih društev in
združenj in pevskih zborov, orkestrov, dramskih krožkov s strani direktorja
in tehničnih sodelavcev.
Predvideno je zlasti, da (37. člen Zakona št. 342 z dne 21. novembra 2000
in nadaljnjih sprememb):
 prvih 7.500,00 evrov, skupno pridobljenih v davčnem obdobju, se ne šteje
v dohodek;
 za naslednjih 20.658,28 evra se izračuna dokončni davčni odbitek (23%
dohodninski razred);
 za zneske, ki presegajo te vsote, se izračuna akontacija dohodnine (23%
dohodninski razred).
Del davčne osnove, na katere se nanašajo odbitki, se prišteva k oblikovanju
skupnega dohodka le za določitev lestvice dohodninskih razredov.
Iz obdavčitve so izvzeta povračila stroškov po predloženih potrdilih, povezanih s prehrano in stanovanjem, potovanjem in prevozom, ki jih je imel zavezanec v primeru dejavnosti zunaj občine.

 Kmetijske dejavnosti

 Gosto naseljene občine z visoko gostoto prebivalstva

 Olajšave za mlade podjetnike v kmetijstvu

Za določitev dohodka iz kmetijstva se upoštevajo naslednje kmetijske dejavnosti:
a) dejavnosti, namenjene obdelovanju zemljišča in gozdarstvu;
b) vzreja živali, pri čemer mora biti vsaj ena četrtina potrebne krme pridelana
na obdavčenem zemljišču, in dejavnosti gojenja rastlinskih pridelkov z
uporabo fiksnih ali začasnih objektov/rastlinjakov oziroma steklenjakov,
če površina, namenjena gojenju, ne presega dvakratne površine
zemljišča, ki ga zaseda objekt/rastlinjak;
c) dejavnosti iz 3. odstavka, 2135. čl. civilnega zakonika, namenjene manipulaciji, spreminjanju in prodaji kmetijskih in zootehničnih izdelkov, čeprav
se ne opravljajo na zemljišču, ki izhajajo v glavnem iz posestev ali iz gozdov ali iz reje živali, glede na ugotovljene dobrine, vsake dve leti z dekretom Ministrstva za Gospodarstvo in Finance na predlog Ministra za
kmetijske in gozdne politike. Štejejo se za kmetijske prihodke tudi proizvodnja in cesija električne in toplotne energije obnovljivih kmetijskih, gozdnih, fotovoltaičnih virov, ter gorivo pridobljeno iz rastlinske proizvodnje,
ki izhaja pretežno iz kmetijskega zemljišča in kmetijskih proizvodov slednji
iz kmetijskih proizvodov, ki izhajajo pretežno iz kmetijskega zemljišča ter
dejavnosti kulture rastlinskih proizvodov za tretje osebe v mejah 32 .člena,
2. odst., črka b).
Če dejavnosti, navedene pod črko b) in c) presegajo določene meje, se del
dohodka, ki ga lahko pripišemo presežnemu delu dejavnosti, upošteva kot
podjetniški dobiček, opredeljiv na podlagi predpisov, predvidenih v I. razdelek, II. poglavja, II. del enotnega besedila o dohodnini (TUIR).
V zvezi z dejavnostmi vzgoje rastlinskih izdelkov (na primer rastlin, rož, zelenjave, gob itd.) se pogoj pod črko b) preverja tako, da se pri izračunu površine, namenjene pridelavi, upošteva površina, na kateri se dejansko gojijo
rastline (nivoji - terase/police), in ne površina, ki jo pokriva objekt/rastlinjak
oziroma steklenjak. Če se na površini zemljišča torej ne goji pridelka, se
lahko upošteva le pridelava v največ dveh nivojih, na dveh terasah/policah.

Za uveljavljanje olajšav predvidenih z 8. členom Zakona št. 431 iz leta 1998,
pridejo v poštev le nepremičninske enote, dane v najem z najemnino,
določeno na podlagi točno določenih sporazumov, sprejetih na lokalni ravni
med združenjem lastnikov zgradb ter pomembnejšimi združenji najemnikov
na državni ravni, in ki so v občinah iz 1. člena zakonskega odloka št. 551 z
dne 30. decembra 1988, spremenjenim z zakonom št. 61 z dne 21. februarja
1989, ter nadaljnjimi spremembami.
Gre za nepremičnine, ki so:
 v občinah Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milan, Neapelj, Palermo, Rim, Turin in Benetke, ter v občinah, ki na te mejijo;
 v drugih občinah, ki so glavna mesta pokrajin;
 v gosto naseljenih občinah z visoko gostoto prebivalstva, naštetih v
odločbi CIPE z dne 30. maja 1985, objavljeni v Ur.L. št. 143 z dne 19. junija 1985, ki niso naštete v prejšnjih točkah;
 v občinah iz odločbe CIPE št. 152 z dne 08. aprila 1987, objavljene v Ur.
L. št. 93 z dne 22. aprila 1987, ki niso naštete v prejšnjih točkah;
 v občinah iz odločbe CIPE z dne 13. novembra 2003, objavljene v Ur. L.
št. 40 z dne 18. februarja 2004, ki niso naštete v prejšnjih točkah;
 v občinah iz dežel Kampanije in Bazilikate, ki so jih prizadeli potresi v
začetku osemdesetih let.
Zgoraj navedeni 8. člen Zakona 431/98 v odstavku 4 določa, da CIPE poskrbi vsakih 24 mesecev, da se ažurira seznam gosto naseljenih občin.
Glede na to, po obdobnem ažuriranju, ki ga izvede CIPE, občina, kjer se
nahaja nepremičnina, ni več na seznamu gosto naseljenih občin, najemodajalec ne more več uveljavljati davčne olajšave, ki je predvidena v namene
Irpef od začetka davčnega obdobja, v katerem odloča CIPE.
 Pogoji za uveljavljanje stalnega bivališča

Za fizične osebe, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij, se šteje, da imajo
stalno prebivališče v Italiji za davčne namene:
1. osebe, vpisane v register prebivalstva za večino trajanja davčnega obdobja;
2. osebe, ki niso vpisane v anagrafske sezname in imajo v državi domicil
za večji del davčnega obdobja (domicil osebe je kraj, kjer ima oseba glavni sedež svojega dela in interesov - 43. člen civilnega zakonika);
3. osebe, ki niso vpisane v anagrafske sezname in imajo v državi stalno
bivališče za večji del davčnega obdobja (stalno bivališče je kraj, kjer ima
oseba običajno bivališče - 43. člen civilnega zakonika).
Kot večji del davčnega obdobja se pojmuje 183 dni, ki niso nujno zaporedni,
ali za več kot polovico obdobja med začetkom leta in smrtjo ali rojstvom ter
koncem leta.
Okrožnica št. 304 z dne 02.12.1997 natančno določa, da je časovno merilo
za matični vpis, za domicil ali za stalno bivališče osebe treba preveriti tudi

 Izračun prirastkov

Za izračun prirastkov zazidalnih zemljišč, odškodnin za razlastitev in podobno
je treba nakupni vrednosti najprej prišteti vse dodatne stroške in jo šele naknadno revalorizirati na osnovi posebnega indeksa porasta potrošnih cen za
družine delavcev in uslužbencev. Na tak način izračunani in revalorizirani
vrednosti seprišteje plačani davek INVIM. Če so to zemljišča, pridobljena z
dedovanjem ali kot darila, se upošteva kot nakupna vrednost prijavljena vrednost v njihovih prijavah in registriranih aktih, kot je bila pozneje dokončno
določena in izplačana; slednji prištejemo vse vezane stroške. Na podlagi
tako določenega in revaloriziranega stroška se doda Invim in plačani davek
na dedovanje.
Od leta 2002 dalje je za izračunavanje prirastkov pri nakupu ali vrednosti
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 Davčni dobropis za neprejete zakupnine

26. člen enotnega besedila o dohodnini (TUIR) določa, da je za davke,
plačane na zapadle najemnine, ki niso bile unovčene, kotje razvidno iz pregledov v okviru sodnega postopka za potrditev deložacije izselitve zaradi
zamujanja plačil, priznan davčni dobropis za enak znesek.
Za določanje pripadajočega davčnega dobropisa je potrebno izračunati
plačane davke ter neprejete najemnine s tem, da se ponovno izplača napoved vsakega izmed let za katera je osnova za ugotavljanje nastala v sodnem postopku potrditve deložacije zaradi neplačevanja najemnika in so bili
plačani višji davki zaradi neizterjanih najemnin.
Pri izvajanju dejanj ponovnega izplačila, je treba upotevati katastrski dohodek nepremičnin in morebitne popravke ter ugotovitve uradov.
Pri izračunu davčnega dobropisa pa ni pomembna vsota, ki je bila plačana
kot prispevek za državno zdravstvo.
Opozorilo: V primeru morebitnega delnega ali celotnega vnovčenja najemnin, za katere zavezanec uveljavlja davčni dobropis, kot je opisano zgoraj,
mora zavezanec prijaviti med dohodke pri ločeni obdavčitvi (razen pri izbiri
splošne obdavčitve) večjo davčno osnovo, ki je bila ponovno izračunana.
Omenjeni davčni dobropis je lahko vpisan v prvo davčno napoved po
zaključku sodnega postopka za potrditev prisilne izselitve in vsekakor ne
pozneje od splošnega roka zastaranja desetih let.
Če zavezanec ne namerava uporabiti davčnega dobropisa v okviru prijave
dohodnine, lahko predloži pristojnim finančnim uradom ustrezen zahtevek
povračila v že omenjenih rokih zastaranja.
V zvezi s koristnimi davčnimi obdobji za ponoven preračun davkov in iz tega
izhajajoči dobropis velja običajen zastaralni rok deset let, zato se lahko ta
izračun opravi v zvezi z davčnimi napovedmi, predloženimi v prejšnjih letih,
vendar ne starejših od tistih, ki se nanašajo na dohodke v letu 2006, pod
pogojem, da je za vsako leto potrjen zaostanek vodje v procesu potrjevanja
sklepa za izselitev, ki se je zaključil leta 2015.

 Posesbni primeri izpolnjevanja okenca F1 v preglednici "Vzdrževani družinski člani"

Tudi če olajšave za vzdrževane družinske člane ne predvidevajo razlikovanja med prvim in naslednjimi otroki, kvadratek F1 v razpredelnici “Vzdrževani družinski člani” mora biti izpolnjen da se subjektu, ki nudi davčno
pomoč, omogoči uveljavljanje olajšave za prvega otroka, v primeru, da ni
zakonca , ki jo predvideva slednji, če je ugodnejši.
V nadaljevanju so prikazani primeri in nekateri posebni primeri:
1. Prisotnost dveh otrok, ki sta davčno vzdrževana, od katerih se je prvi
poročil 31. julija 2016 in ga od tega datuma dalje vzdržuje zakonec.
V tem zgledu je drugi otrok, ki je po starosti mlajši, v prvih sedmih mesecih
leta "drugi otrok", za potrebe predvidenega odbitka pa za preostalih pet
mesecev leta postane "prvi otrok".
Zato je za namen izpolnjevanja pregleda "Vzdrževani družinski člani" treba
izpolniti dve polji F1 in posledično izpolniti dva ločena pregleda omenjenega obrazca: enega za opis prvotnih okoliščin z navedbo davčne številke
otroka, ki je sklenil zakon, in število mesecev (7) do tega datuma; drugega
za opis drugih okoliščin v naslednjem obdobju z navedbo davčne številke
drugega otroka, ki je ostal vzdrževan še naprej, ter število mesecev (5), v
katerih se ta otrok obravnava kot "prvorojenec".
2. Zavezanec z enim samim vzdrževanim otrokom v breme za 50% za prve
4 mesece in za 100% za preostalih 8 mesecev leta.
Če je v letu 2016 prišlo do spremembe pripadajočem deležu odbitka, je
potrebno za izpolnjevanje pregleda "Vzdrževani družinski člani" postopati,
kakor je navedeno za prejšnji primer, torej uporabiti dve ločeni tabeli, pri
čemer vsaka ustreza različnima obdobjema.
V te preglednice se v oba navede davčna številka otroka, ki predstavlja
davčno breme in predvsem v kvadratek F1 prvega prospekta, število mesecev (4) in pripadajoči odstotek (50%); v kvadratek F1 drugega prospekta število mesecev (8) in pripadajoči odstotek (100%).
3. Zavezanec z dvema otrokoma, ki je postal vdovec davčno vzdrževanega
zakonca julija 2016.
V preučevanem primeru pripadata za prvega otroka v teku leta dve
različni olajšavi: olajšave za prvega otroka velja v obdobju, ko je zakonec
živ, drugi odbitek, ki je bil prej namenjen zakoncu, pa velja za prvega
otroka v obdobju po smrti zakonca.
Pri izpolnjevanju pregleda "Vzdrževani družinski člani" je potrebno upoštevati naslednje - če je bil zakonec živ samo v prvih mesecih letošnjega
leta, je potrebno v vrsticah prej omenjenih pregledov, ki so njemu namenjeni, navesti davčno številko vzdrževanega zakonca in število mesecev,
ko je bi zakonec še živ (v tem primeru 7) v stolpcu "meseci vzdrževanja".
Za prvega otroka izpolnite dve vrstici: prvo, kjer se upošteva kot prvi otrok,
v kateri označite okence F1 in napišete 7 v stolpec mesecev vzdrževanja;
in drugo vrstico, v kateri v okence odstotka napišete “C” in število preostalih mesecev v letu (v tem zgledu 5) v stolpec za obdobje v katerem
pripada olajšava.
Za drugega otroka zadošča ena vrstica, v kateri je napisana številka “12”
kot meseci vzdrževanja, saj za tega otroka ni nobene spremembe v teku
leta 2016.

 Presežki iz predhodne davčne napovedi

Če davčni zavezanec ne uporabi presežka iz prejšnje napovedi v dohodninski napovedi, ki tej sledi, ali če je ne odda, ker ima pogoje za oprostitev
napovedi, lahko zaprosi za povračilo tako, da predloži ustrezen zahtevek
uradom Agencije za Prihodke ali, kjer še niso ustanovljeni, območnim Uradom za neposredne davke, ki so pristojni glede na davčni domicil.
Če zavezanec v letu, ki sledi tistemu, v katerem je bil ugotovljen presežek,
ne odda napovedi zaradi izpolnjenih pogojev oprostitve, lahko vpiše presežek v prvi naslednji napovedi.
 Izjemni dogodki

Davčni zavezanci, za katere velja prekinitev časovnih rokov za izpolnjevanje
davčnih obveznosti, so opredeljeni z naslednjimi šiframi:
1 za zavezance, ki so bili žrtev izsiljevanja za katere je bilo na podlagi 20.
člena, 2. odst., zakona št. 44 z dne 23. februarja 1999 odrejeno podaljašanje roka zapadlosti davčnih obveznosti za tri leta, ki zapadejo v letu, ko
je prišlo do škodnega dogodka s posledičnim vplivom na rok za predložitev
letne davčne napovedi;
2 za davkoplačevalce, ki so imeli na dan 24. avgusta 2016 stalno bivališče
na ozemlju dežel Abruci, Lacij, Marke in Umbrija, ki jih je prizadel potres
dne 24. avgusta 2016, 1. člen odloka Ministra za gospodarstvo in finance
z dne 1. septembra 2016, je prekinil rok plačil in davčne usklajenosti z dospelostjo v obdobju med 24. avgustom 2016 in 16. decembrom 2016.
Občine, ki jih zadeva ukrep odložitve, so navedene v prilogi 1 omenjenega
odloka. Kasnejša zakonska uredba št. 189 z dne 17. oktobra 2016 je v
10. odstavku 48. člena, preoblikovanem s spremembami zakona št. 229 z
dne 15. decembra 2016, podaljšala do 30. septembra 2017 rok, določen
s 1. členom odloka Ministra za gospodarstvo in finance z dne 1. septembra
2016. Začasna prekinitev rokov za izpolnitev in plačilo davčnih obveznosti
po navedeni zakonski uredbi Ministra za gospodarstvo in finance, podaljšana z navedeno zakonsko uredbo št. 189 z dne 17. oktobra 2016, se
nanaša tudi na osebe s stalnim bivališčem ali zakonskim ali poslovnim sedežem v občinah, navedenih v prilogi 1 zakonske uredbe 189/2016;
3 za zavezance, ki so imeli na dan 16. junija 2011 stalno bivališče v občinah
Lampedusa in Linosa, ki ju je prizadela humanitarna nesreča, povezana
s prihodom migrantov iz Severne Afrike, za katere je OPCM št. 3947 z
dne 16. junija 2011 za obdobje od 16. junija 2011 do 30. junija 2011 predvidel prekinitev rokov za poravnavo davkov za to obdobje; prekinitev je
bila dodatno podaljšana do 15. decembra 2016 s 599. odst., 1. člena za-

 Neuporabne nepremičnine

V primeru objektov, ki niso primerni za rabo zaradi propadanja materiala
(podirajoče se, majave, razpadajoče zgradbe) in zaradi zastarelosti - fun-
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kona št. 208 z dne 28. decembra 2015;
4 Za zavezance z bivališčem na ozemlju dežel Abruci, Lacij, Marke in Umbrija, navedenih v prilogi 2 redbe št. 189 z dne 17. oktobra 2016, preoblikovane s spremembami zakona št. 229 z dne 15. decembra 2016, se
uporabi ukrep začasne prekinitve plačil davkov in davčne uskladitve, predviden na podlagi 1. člena odloka Ministrstva za gospodarstvo in finance z
dne 1. septembra 2016, in podaljšan z 10. odstavkom 48. člena navedene
zakonske uredbe št. 189 z dne 17. oktobra 2016. Iz tega razloga so
začasno prekinjena plačila davka in davčne uskladitve za obdobje med
26. oktobrom 2016 in 30. septembrom 2017;
5 za zavezance , ki so dne 13. in 14. septembra 2015 imeli stalno bivališče
na ozemlju občin in zaselkov v pokrajinah Parma in Piacenza, ki so ju prizadeli atmosferski pojavi v teh pokrajinah v času 13. in 14. septembra
2015, je odlok Ministra za gospodarstvo in finance z dne 12. septembra
2016 odložil rok plačil in davčne usklajenosti, dospelih v obdobju med 1.
januarjem 2016 in 30. junijem 2016. Občine oziroma zaselki, ki jih zadeva
ukrep odložitve, so navedene v prilogi 1 omenjenega odloka;
6 za zavezance, ki so jih prizadeli izredni dogodki;
Za omenjene zavezance, ki se poslužujejo davčnega svetovalca, ne veljajo
morebitna podaljšanja rokov za oddajo dohodninske napovedi. Koriščenje
teh podaljšanj namreč ni izvedljivo v zapletenem sistemu, kot je sistem
davčnega svetovanja, ki poleg davkoplačevalca in davčne uprave vključuje
tudi nadomestne plačnike in centre za davčno pomoč.

Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje  Dodatek

z upoštevanjem čustvene navezanosti na italijansko ozemlje. Vez obstaja,
če ima oseba v Italiji družinske vezi ali središče premoženjskih in socialnih
interesov.
V vsakem primeru se po italijanski zakonodaji kot stalno bivajoči upoštevajo,
razen če je dokazano nasprotno, vsi tisti, ki so sicer izbrisani iz matičnih
seznamov stalno živečega prebivalstva, ker so izseljenci v kraje z davčno
privilegiranim režimom, kot določa MO z dne 04.05.1999.
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ki posledično predvideva izvedbo urbanizacijskih del za primarne in sekundarne potrebe naselitve.
V funkciji obravnavane normative gre upoštevati vsak poseg, ki ga lahko
objektivno označimo kot parcelaciijo, ali izvajanje del, katera so potrebna,
da na terenu omogočimo gradnjo, četudi gre za dela, ki so v nasprotju z
urbanističnimi omejitvami ali so izvedena izven le-teh.
O tem govori 18. člen zakona št. 47 z dne 28. februarja 1985, ki definira kot
parcelacijo vsako urbanistično ali gradbeno spremembo zemljišč, tudi ko
taka sprememba izhaja iz razkosanja, prodaje ali drugih podobnih posegovzemljišča na kose, ki so po svojih lastnostih, na primer po velikosti glede
na značilnosti zemljišča in namembnost po urbanističnih pravilih, številu,
legi ali predvidenih morebitnih urbanističnih posegih ter na osnovi elementov, podanih kupcem, nedvoumno namenjeni gradnji.

kcionalne, strukturne ali tehnološke (ki je s posegi za vzdrževanje ne bi
mogli odpraviti) - lastnik lahko prosi za uvedbo katastrskega postopka, s
katerim se bo potrdilo, da nepremičnina ne zadošča pogojem, ki bi
omogočali njeno normalno rabo, in bo torej spremenil njeno katastrsko stanje.
Ta postopek vključuje pošiljanje prijave sprememb skupaj s potrdilom, izdanim s strani občinskih organov ali drugih pristojnih organov, pristojnim
uradom Agencije za prihodke do 31. januarja, z učinkom za leto, v katerem
je bila vložena prijava, in za nadaljnja leta; to seveda pod pogojem, da se
nepremičninska enota dejansko ne uporablja. Osebe, ki so začele s tem
postopkom, morajo poleg navedbe šifre 3 v stolpcu 7 razpredelnice B v
zvezi s posebnimi primeri prijaviti tudi novo rento, ki jo določijo pristojni uradi
Agencije za prihodke, in če tega ni, predvideno rento.
Če zavezanec ni sprožil postopka za spremembo, bo dohodek od omenjenih
nepremičnin obdavčen po običajnih merilih.
Obveznost priprave prej omenjene izjave o spremembi ne velja, če je
nepremičnina uničena ali neuporabna zaradi posledic naravnih nesreč, kar
izhaja iz potrdila občine, ki potrjuje uničenje oziroma celotno ali delno neuporabnost stavbe. Če gre za posledice potresa iz leta 2016, je treba izpolniti
dve vrstici za vsako nepremičnino: prvo za obdobje pred potresom, drugo
za naslednje obdobje (do zaključka obnovitve oziroma do zagotovljene uporabnosti nepremičnine), tako da se v 7. stolpcu vpiše šifra 1 in označi okence
v 8. stolpcu, da je jasno, da je to ista zgradba.

 Hipotekarno posojilo, vezano na gradnjo ter gradbeno
obnovo glavnega bivališča

15. člen prečiščenega besedila o dohodnini (TUIR), odobrenega z odlokom
predsednika republike št. 917 z dne 22. decembra 1986 predvideva odbitek
od bruto davka in do njegove višine 19% znesek skupnega zneska, ki ne
presega 2582,28 evrov. Gre za izdatke za plačilo pasivnih odhodke obresti
in z njimi povezanih stroškov ter za revalorizacijske deleže odvisne od indeksnih klavzul, ki jih zavezanec plača rezidentom Italije ali druge države
članice Evropske Unije, oziroma stalnim organizacijam nerezidentov v Italiji
v sklopu posojil, sklenjenih od 01. januarja 1998, jamčenih s hipoteko, za
gradnjo nepremičninske enote, namenjene glavnemu bivališču. Za glavno
bivališče štejemo tisto, v katerem zavezanec ali njegovi družinski člani
običajno bivajo. Upoštevajo se vpisi iz matičnih registrov ali samopotrdilo,
napisano na podlagi OPR št. 445 z dne 28. decembra 2000, s katerim zavezanec lahko potrdi tudi, da običajno biva drugje, kakor je zabeleženo v
matičnem registru.
Kot gradnjo nepremičninske enote upoštevamo vsak poseg, izveden v skladu z občinskim habilitacijskim ukrepom, ki pooblašča novo gradnjo, vključno
s posegi gradbene obnove, opisanimi v 1. odstavku 31. člena, točka d) zakona št. 457 z dne 05. avgusta 1978.
Za uveljavljanje omenjenega zmanjšanja dohodnine smejo biti upoštevani
naslednji pogoji:
 nepremičninska enota v gradnji mora biti namenjena običajnemu
bivališču zavezanca ali družinskih članov;
 nepremičnina mora biti uporabljena kot glavno bivališče v roku šestih mesecev od zaključka gradbenih del;
 posojilna pogodba mora biti sklenjena s strani osebe, ki bo razpolagala z
nepremičninsko enoto kot lastnik ali kot nosilec druge oblike dejanske
pravice;
Posojilo se sklene ne več kot šest mesecev prej, ali osemnajst mesecev po
datumu začetka gradbenih del; če pa gre za posojila sklenjena na dan pred
01. decembrom 2007 so roki šest mesecev, prej ali potem, na dan začetka
gradbenih del.
Opozorilo: pogoj za premestitev običajnega bivališča v nepremičnino, ki
bo namenjena glavnemu bivališču, ni obvezen za osebje stalnih služb oboroženih sil ter za pripadnike vojne in civilne policije.
Dohodnina se zmanjša izključno glede na obresti in povezane stroške ter na
revalorizacijske deleže, ki izhajajo iz hipotekarnih pogodb, sklenjenih na podlagi 1813. člena civilnega zakonika od 01. januarja 1998, omejeno na njihovo vrednost v zvezi z zneskom posojila, ki je bil vsako leto dejansko
uporabljen za gradnjo nepremičnine.
V primeru solastništva ene ali več posojilnih pogodb se meja 2.582,28 eur
nanaša na celotno vsoto obresti, povezanih stroškov in revalorizacijskih deležev.
Zmanjšanje dohodnine je združljivo z odbitki, predvidenimi za pasivne obresti
iz hipotekarne pogodbe za nakup glavnega bivališča, kot izhaja iz 1. odstavka, 15 člena, točke b) enotnega besedila o dohodnini (TUIR), vendar le za
obdobje izvajanja gradbenih del nepremičninske enote in za šest mesecev,
ki sledijo zaključku del.
Pravica do olajšave se prekine z davčnim obdobjem, ki sledi tistemu, v katerem se nepremičnina ne uporablja več kot glavno bivališče. Ne upoštevamo
sprememb, vezanih na selitev iz delovnih obveznosti. Če zavezanec ne prijavi nepremičnine kot glavnega bivališča v roku šestih mesecev po zaključku
gradbenih del, izgubi pravico do olajšave. V tem primeru začne veljati rok za
popravek davčne napovedi, ki ga opravi Agencija za Prihodke, od dneva
zaključka gradbenih del.
Olajšave ni mogoče uveljavljati, ko gradbena dela nepremičninske enote za
glavno bivališče niso končana v roku, ki ga določa upravni ukrep, katerega
predvideva veljavna zakonodaja za gradbene dejavnosti, ki je omogočila
gradnjo te nepremičnine (razen možnosti podaljška). V tem primeru upoštevamo ta dan za začetek veljave roka za popravek davčne napovedi, ki ga
opravi Agencija za Prihodke. Pravice do zmanjšanja dohodnine ne izgubimo
v primeru zamud, ko se gradbena dela niso pričela v šestih mesecih pred ali
po sklenitvi posojilne pogodbe ali ob neupoštevanju rokov, opisanih v prej-

 Odškodnina za razlastitev

Ta izraz se nanaša na povečane vrednosti in zneske v skladu z odstavki od
5 do 8., 11. člena Zakona št. 413 z dne 30. decembra 1991, prejete kot odškodnine za razlastitev ali podobno v postopku razlastitve in kot posledice
postopka pridobitve vselitve, vključno z obrestmi in revalorizacijo teh zneskov.
Kot postopek pridobitve vselitve se pojmuje dejanska razlastitev v primeru,
ko javna oblast nezakonito zasede zasebno površino in jo nepreklicno nameni javnemu interesu in s tem ustvari predpostavke za izdajo sodnega
ukrepa, ki prizna zasebniku odškodnino za odtujitev površine.
Na osnovi omenjenih odlokov zavezanec prijavi odškodninske in druge zneske pod pogojem, da so bili izplačani za površine, namenjene izvedbi javnih
del ali urbanih infrastruktur znotraj homogenih območij tipa A, B, C in D po
definiciji MO z dne 02. aprila 1968, na podlagi urbanističnih pravilnikov ter
posegov za javne, gospodarske in stanovanjske gradnje, kot jih določajo
zakon št. 167 z dne 18. aprila 1962 s popravki.
Za odškodnine, prejete za razlastitev površin, drugačnih od zgoraj navedenih (površine tipa E in F), niso predvideni odtegljaji, zato jih zavezanec ne
prijavi ne glede na uporabo, kateri so namenjene.
Poudariti je treba, da zneski, prejeti kot odškodnine za razlastitev ali v podobne namene v razlastitvenem postopku, kot tudi zneski, prejeti kot odškodnina po prisilnem zaseženju, kot posledica nujnih zasedb, ki so postale
nezakonite (kot poprej definirano), vključno z revalorizacijo, ustvarjajo prirastek na podlagi 5. odstavka 11. člena zakona št. 413 z dne 30. decembra
1991, zato jih določimo na podlagi meril iz zadnjih dveh povedi enotnega
besedila o dohodnini (TUIR) v 2. odstavku 68. člena. Glej v Dodatku postavko “Izračun prirastka”.
Zneski, prejeti kot odškodnina za zasedbo, ki se razlikujejo od prej naštetih,
pa tudi obresti na zneske, iz katerih izhaja zgoraj omenjeni prirastek, ustvarjajo po 6. odstavku 11. člena omenjenega zakona št. 413 iz leta 1991 druge
dohodke, kot jih določa 67. člen enotnega besedila o dohodnini (TUIR), in
so obdavčeni v celoti.
Zneski, prejeti kot odškodnine za služnost, ne ustvarjajo prirastka, saj v tem
primeru zavezanec ostaja lastnik dobrine. V teh primerih ne upoštevamo
odtegljaja iz 7. od stavka 11. člena zakona št. 413 iz leta 1991. Prav tako
ne moremo obdavčiti zneskov, predvidenih za odškodnine za razlastitev, ki
se nanašajo na odškodnine za razlastitev zgradb in pomožnih objektov, pa
tudi ne dodatnih odškodnin, ki jih predvideva 2. odstavek 17. člena zakona
št. 865 iz leta 1971 v korist kolonov, spolovinarjev, zakupnikov in drugih neposrednih obdelovalcev razlaščenega zemljišča.
Za dodatna pojasnila glede omenjenih odškodnin glej pojasnila Finančne
uprave v okrožnici št. 194/E z dne 24. julija 1998.
 Parcelacija

Ta razdelek zajema predvsem davčne zavezance, prijavitelje prirastka, iz
1. odstavka 67. člena, točka a) enotnega besedila o dohodnini (TUIR).
Tehnični izraz parcelacija izhaja iz 8. člena zakona št. 765 z dne 06. avgusta
1967, ki je nadomestil prva dva odstavka 28. člena urbanističnega zakona
št. 1150 z dne 17. avgusta 1942 in okrožnico št. 3210 z dne 28. oktobra
1967, s katero je Ministrstvo za Javna Dela, v navodilih za določila omenjenega zakona št. 765 iz leta 1967, določilo, da parcelacija ne pomeni samo
razkosanje zemljišč, temveč kakršnokoli uporabo površine, ki ne glede na
katastrsko razdelitev in število lastnikov predvideva sočasno ali zaporedno
izvedbo vrste zgradb za stanovanjske, turistične ali industrijske namene in
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šnjem stavku, izključno zaradi zamud občinske uprave pri izdaji upravnih dovoljenj, ki jih zahteva veljavna gradbena zakonodaja.
Za uveljavljanje olajšave je treba shraniti, predložiti ali na zahtevo finančne
službe izročiti pobotnice plačil pasivnih obresti iz posojila, kopijo pogodbe hipotekarnega posojila (iz katerega je razvidno, da se nanaša na hipoteko in
da je sklenjeno za gradnjo nepremičnine, namenjene glavnemu bivališču),
upravna dovoljenja, ki jih predvideva veljavna gradbena zakonodaja in kopije
faktur ali veljavnih računov, ki potrjujejo izdatke za gradnjo nepremičnine.
Pogoji in načini izvajanja zgoraj opisane olajšave so podrobneje opisani v
pravilniku št. 311 z dne 30. julija 1999 (Ur.L. št. 211 z dne 08. septembra
1999).
Opozorilo: olajšave lahko uveljavljamo le za obresti, obračunane na znesek
posojila, ki je bil dejansko uporabljen za kritje stroškov gradnje nepremičnine.
Če znesek posojila presega omenjene dokazljive stroške, se zmanjšanja dohodnine ne pripada olajšava za obresti, ki se nanaša na tisti del posojila, ki
presega stroške. V kolikor je zavezanec za slednje v prejšnjih letih uveljavljal
odbitek, jih mora prijaviti v II. razdelku “Ločeno obdavčeni dohodki” v preglednice D .

Odbitek in odtegljaj od skupnega dohodka posameznih članov za dajatve,
ki se razlikujejo od dajatev, navedenih v Dohodki obrazcu PF.

 Odhodki enostavnih družb z neomejeno odgovornostjo

Od celotnega dohodka posameznih družbenikov se lahko sorazmerno z deležem udeležbe pri dobičku odbijejo naslednji odhodki enostavnih družb:
 zneski, izplačani zaposlenim, ki v skladu z zakonom opravljajo funkcije
pri volilnih uradih;
 prispevki, donacije in darovanja v korist držav v razvoju, ko ne presegajo
2 odstotkov skupnega prijavljenega dohodka;
 nadomestila, ki se po zakonu izplačajo najemniku, ki ima vpeljano dejavnost, če se najemno razmerje prekine zaradi spremembe namembnosti
nepremičnine;
 desetletni Invim, plačan s strani družb za stalne deleže v davčnem obdobju, v katerem se opravi plačilo, in v naslednjih štirih davčnih obdobjih.
Posameznim članom so poleg tega priznane, v sorazmerju z lastnim deležem v dobičku, davčne olajšave:
 v višini 19 odstotkov za naslednje stroške:
– odhodki za obresti od kmetijskih posojil in kreditov;
– pasivne obresti do skupno 2.065,83 eur za hipotekarna posojila, sklenjena pred 01. januarjem 1993 za nakup drugih nepremičnin;
– pasivne obresti, dodatni stroški in revalorizacijski deleži do 2.582,28
eur za posojila, sklenjena v letu 1997, za vzdrževalne posege, obnove
in prenove stavb;
– izdatki za vzdrževanje, zaščito ali obnovo zgodovinske, umetniške in
arhivistične dediščine;
– prostovoljni denarni prispevki v korist države, dežel, lokalnih in krajevnih
skupnosti, ustanov ali javnih zavodov, ki neprofitno opravljajo ali spodbujajo študijske, raziskovalne in dokumentacijske dejavnosti večjega
kulturnega in umetniškega pomena;
– prostovoljni denarni prispevki v korist ustanov ali javnih zavodov, skladov in pravno priznanih združenj, ki se neprofitno ukvarjajo z
zabaviščnimi dejavnostmi;
– prostovoljni denarni prispevki v korist ustanov prioritetnega državnega
interesa, ki delujejo na glasbenem področju, za katere je predvideno
preoblikovanje v ustanove zasebnega prava na podlagi 1. člena zakonodajnega odloka št. 367 z dne 29. junija 1996;
– donacije do 2.065,83 EUR v korist prebivalstva, ki so ga prizadele naravne nesreče ali drugi izredni dogodki, četudi v drugih državah;
– poseben strošek ali normalna brednost sredstev, ki so bila brezplačno
odstopljena na podlagi dogovora z državo, deželami, lokalnimi in krajevnimi skupnostmi, ustanovami ali javnimi zavodi, ki spodbujajo študijske, raziskovalne in dokumentacijske dejavnosti kulturnega in
umetniškega pomena;
– prostovoljni prispevki družbam za vzajemno pomoč, če znesek ne presega 1.291,14 evra;
– prostovoljni prispevki združenjem za socialno pomoč, če znesek ne
presega 2.065,83 evra;
– prostovoljni denarni prispevki v korist kulturne ustanove “La Biennale
di Venezia”, če znesek ne presega 30 odstotkov celotnega prijavljenega
dohodka.
 v višini 26 odstotkov za donacije do 30.000 EUR v korist nepridobitnih socialnih organizacij (NPO/ONLUS);
 v višini 36 oziroma 50 odstotkov za stroške v zvezi s posegi prenove in obnove stavbnega fonda;
 v višini 50 odstotkov za stroške, ki so nastali za nakup pohištva in velikih
gospodinjskih aparatov razreda najmanj A+, ki so namenjeni opremljanju
obnovljene nepremičnine;
 v višini 65 odstotkov za stroške, ki so nastali za dejavnosti, ki se nanašajo
na sprejetje protipotresnih ukrepov;
 v višini 55 ali 65 odstotkov za stroške v zvezi s posegi, katerih cilj je
varčevanje z energijo.

 Nadomestni prejemki in obresti

Prejemki doseženi namesto dohodkov, tudi kot terjatev, odškodnina, tudi v
zavarovalni obliki, iz naslova odškodnine za nastalo škodo, kot je izguba zaslužka. Izključeni so tisti, ki zadevajo permanentno invalidnost ali smrt, zamudne obresti ali obresti za odlog plačila; sestavljajo dohodke iste kategorije
kot so tisti, ki se jih nadomešča ali so izgubljeni al tisti, iz katerih izvirajo terjatve, za katere so obresti dospele. V teh primerih se uporabljajo iste preglednice, obrazci napovedi v katerih so bili prijavljeni nadomeščeni dohodki
ali tisti, na katere se nanašajo terjatve.
V to kategorijo spadajo: blagajna za nadomestila plač, nadomestila za brezposelne, mobilnost, nadomestila za porodniški dopust, zneski, ki izhajajo iz
raznih transakcij in začasno izplačan dodatek zaposlenim, ki so v sodnem
postopku.
Pripadajoča nadomestila iz naslova odškodnine, ki pomenijo izgubo dohodka
za več let, se prijavijo v razdelku II "ločeno obdavčeni dohodki" v preglednici
D vrstice D7.
 Neobdavčeni dohodki in rente, ki se ne štejejo med dohodke

Enakovredne privilegiranim pokojninam so navadne pokojnine, ki se
izplačajo nabornikom (sodba ustanvega sodišča št.387 z dne 4.-11.julija
1989):
 pokojnina pripada zaradi poškodb nastalih v času služenja vojaškega roka kadetom, pomožnim oficirjem ali podoficirjem (naborniki, ki so postali
podnaredniki v zadnji fazi služenja vojaškega roka);
 pokojnine, izplačane pomožnim orožnikom (nabornikom reda orožnikov)
in osebam, ki služijo vojaški rok v državni policiji, v redu finančnih stražnikov, v redu gasilcev, ter prostovoljnim vojakom, bili poškodovani med
služenjem vojaškega roka ali v obdobju, ki ustreza obveznemu služenju
vojaškega roka.
Ne obdavčji se naslednji dohodki:
 socialni dodatek k pokojninam v skladu s 1.členom zakona št. 544 z dne
29. decembra 1988;
 nadomestilo za mobilnost v skladu s 5. odstavkom 7. člena zakona št.
223 z dne 23. julija 1991 za osebo, ki je bila na novo zaposlena v novoustanovljenih zadrugah;
 porodniško nadomestilo v skladu z zakonom št. 448 iz leta 1998 za nezaposlene ženske;
 pokojnine italijanskih državljanov, ki so postali invalidi ali zakonci italijanskih državljanov, ki so izgubili življenje zaradi eksplozije orožja ali eksplozivnih teles ker jih po opravljenih posameznih ali kombiniranih vajah v
času miru niso zavarovale ali so jih zapustile;
 pokojnine plačane italijanskim državljanom, tujcem ali osebam brez državljanstva, ki so postale invalidi med opravljanjem svoje dolžnosti in po
terorističnih akcijah in organiziranega kriminala in posebna družinska
pokojnina izplačana preživelim žrtvam, ki so izgubile življenje med opravljanjem dolžnosti, žrtvam terorizma ali organiziranega kriminala;
 dodatki za sodelovanje pri raziskovalni dejavnosti, ki jih plačujejo univerze, astronomske in astrofizične opazovalnice ter vulkanološka opazovalnica, javne ustanove in raziskovalni inštituti na podlagi 8. čl. odloka pred-
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V primeru delovnih pogodb za zaposlitev za določen čas, ki predvideva “dnevno”
delo (npr. gradbeni delavci in dninarji), prazniki, tedenski počitek in nedelavni
dnevi med datumoma začetka in konca pogodbe morajo biti določeni sorazmerno z obstoječim razmerjem med dnevi, ko je oseba dejansko delala, in dnevi, ki jih obravnavajo kot de- lovne dni kolektivne državne delovne pogodbe in
dodatne lokalne pogodbe, ki se lahko izvajajo za pogodbe za nedoločen čas
istih kategorij. Če rezultat ni celo število, ga zaokrožimo navzgor.
V primeru odškodnin ali zneskov, ki so jih nakazali INPS ali druge ustanove,
olajšava za zaposlene pripadajo letu, v katerem so prijavljeni ustrezni dohodki. V teh primerih se v vrstico C5, stolpec 1, vpišejo dnevi (katerih vsota
ne sme biti večja od 365), ki dajejo pravico do tega nadomestila, tudi če za
predhodna leta.
V primeru štipendij zavezanec navede pod oznako C5, v 1. stolpec, število
dni, za katere je bila dodeljena štipendija (tudi če se nanaša na prejšnja
leta). Če je bila štipendija nakazana za šolsko ali univerzitetno uspešnost,
uveljavljamo olajšava za celo leto; če je bila štipendija dodeljena za obiskovanje določenega tečaja, zmanjšanje dohodnine uveljavljamo za čas obveznega obiskovanja tečaja.
Za posebno nadomestilo v kmetijstvu se navedejo dnevi v vrstico C5 1. stolpec so tisti, ki izhajajo iz certifikatov za katere je prejel davčcni zavezanec
nadomestilo za brezposlenost.
Med dnevi vezanimi na predhodna leta, za katere pripada pravica do olajšave, se ne upoštevajo tisti, ki so zajeti v delovna obdobja za katere se je
predhodno uveljavljala olajšava ali odbitki.
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 Delovna doba - posebni primeri
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Olajšava pripada vsem davčnim zavezancem, ki so rezidenti ali nerezidenti
na državnem ozemlju, ki imajo na podlagi ustreznega vrednostnega papirja
(npr., lastništvo, druga stvarna pravica, najem ali komodat), nepremičnino
na kateri se izvaja gradbeni poseg.
Pravico do olajšave ima tudi družinski član, ki živi z imetnikom nepremičnine,
na kateri se je izvajal poseg, če poravnava stroške in plačuje fakture, ali se
bančna nakazila glasijo nanj.
Če so bili posegi izvedeni na nepremičninah zgodovinskega in kulturnega
pomena, ki jih opredeljuje ZdO št. 490 z dne 29. oktobra 1999 (oziroma zakon št. 1089 z dne 01. junija 1939 z nadaljnjimi spremembami in dopolnili),
lahko zavezanec uveljavlja tudi 19 odstotno zmanjšanje dohodnine, znižano
za 50 odstotkov.
Kategorije gradbenih del, za katere pripada omenjen odbitek, so:
 redno vzdrževanje (samo na skupnih delih stanovanjskih zgradb);
 izredno vzdrževanje;
 adaptacija;
 rekonstrukcija objekta;
 odstranjevanje arhitektonskih ovir (pri čemer zavezanec ne more hkrati
uveljavljati teh stroškov in zdravstvenih stroškov - glej postavko “Zdravstveni stroški”);
 dela za kabliranje objekta;
 dela namenjena zmanjševanju akustičnega onesnaževanja;
 dela izvedena v namene energetskega prihranka;
 dela za statično in protipotresno zavarovanje objekta;
 posegi za vzpostavitev zakonsko zahtevanega stanja;
 notranja dela;
 dela za preprečevanje nezakonitih dejanj tretjih oseb;
 dela za preprečevanje nesreč v gospodinjskih poškodb;
 dela za ureditev parkirnih mest, pripadajočih objektu;
 dela za odstranjevanje azbesta;
 izdelava projekta;
 nakup gradbenih materialov;
 izvedba del;
 druge strokovne storitve glede na zahtevano vrsto posega;
 poročilo o skladnosti posegov z veljavno zakonodajo;
 izvedeniška mnenja in ogledi;
 davek na dodano vrednost, koleki in upravne takse za dovoljenja, priglasitve del;
 komunalni prispevek;
 davek na dodano vrednost, koleki in upravne takse za dovoljenja, priglasitve del;
 drugi morebitni stroški, neposredno povezani s posegi in obveznostmi, kot
jih določa pravilnik št. 41 z dne 18. februarja 1998.
Odbitek se lahko koristi od davčne napovedi za leto, v katerem so nastali stroški, pod pogojem, da:
 za posege, ki so se začeli od 14. maja 2011 naprej, davčni zavezanec v
napovedi za odmero davka navede identifikacijske katastrske podatke
nepremičnine, podatke o registraciji akta, ki predstavlja naziv (npr. pogodba o najemu), če dela opravi lastnik, in druge, potrebne za preverjanje odbitka;
 je za posege, ki so se začeli pred 14. majem 2011, davčni zavezanec poslal Operativnemu centru v Pescari predhodno obvestilo o začetku del, ki
se nanaša na vsako posamezno nepremičninsko enoto, vpisano v kataster, ali za katero je bil vložen zahtevek za vpis v kataster, v zvezi s katero
se namerava koristiti odbitek. Za posege, ki so se začeli v obdobju od 1.
januarja do 13. maja 2011, to obvestilo ni potrebno, če so bili navedeni
katastrski podatki nepremičnine v davčni napovedi za leto 2011;
 stroški morajo biti plačani z bančnim nakazilom, iz katerega je razviden
namen nakazila, davčna številka davčnega zavezanca, ki želi uveljavljati zmanjšanje dohodnine in identifikacijska številka za DDV ali davčna
številka osebe, ki ji je bil znesek nakazan, na podlagi pravilnika št. 41 z
dne 18. februarja 1998, ki se izvaja po predpisih 1. čl. Zakona 449/97.
Ni treba dokazati z bančnim nakazilom:
 stroškov komunalnega prispevka;
 akontacijski odtegljaj za prijemek;
 takse;
 pristojbine plačane za koncesije, dovoljenja in prijave začetka del.
V primeru, da se za plačane obveznosti občinam plačuje z nakazilom, je
priporočljivo, da se navede namen nakazila, občino, kot prejemnico plačila
in namen plačila (npr. komunalni prispevek, tosap, itd..). Priporočljivo je
torej, da se ne uporabljata bančni ali poštni obrazec za nakazilo, ki zadeva
gradbene posege.
Zavezanec mora hraniti in na zahtevo Urada dati na vpogled dokumente,
ki jih določa Odločba direktorja Agencije za prihodke z dne 2. novembra
2011: upravna dovoljenja, ki se zahtevajo v zvezi z vrsto dela, ki ga je treba
opraviti (odobritev, dovoljenje ali obvestilo o začetku del); če ni predviden
noben dokument o dovoljenju, nadomestne izjave, v katerih je naveden datum začetka del in potrdilo dejstva, da posegi spadajo med tiste, ki lahko

sedništva ministrskega sveta (DPCM) št. 593 z dne 30. decembra 1993
in nadaljnjih sprememb in dopolnil, ter ustanov Enea in ASI.
Plačila davkov so oproščene naslednje štipendije:
 štipendije, ki jih izplačujejo dežele z običajnim statutom na podlagi odloka
z zakonsko močjo št. 68 z dne 29. marca 2012 univerzitetnim študentom,
in štipendije, ki jih izplačujejo dežele s posebnim statutom ter avtonomni
pokrajini Trento in Bolzano iz istega naslova;
 štipendije, ki jih izplačujejo univerze ali visokošolske izobraževalne ustanove ter Avtonomna pokrajina Bolzano na podlagi zakona št. 398 z dne
30. novembra 1989 za obiskovanje izpopolnjevalnih tečajev ali šol za
strokovno izpopolnjevanje, tečajev za pridobitev doktorskega naziva, za
raziskovalno postdoktorsko dejavnost in za obiskovanje izpopolnjevalnih
tečajev v tujini;
 štipendije, ki se od 01. januarja 2000 razpisujejo v okviru programa “Socrates”, ustanovljenim s sklepom evropskega parlamenta in evropskega
sveta št. 819/95/CE z dne 14. marca 1995, s spremembami sklepa
evropskega parlamenta in evropskega sveta št. 576/98/CE, ter dodatni
zneski, ki jih nakazujejo univerze, pod pogojem da celotni letni znesek ne
presega 7.746,85 eur;
 štipendije, ki se po zakonodajnem odloku št. 257 z dne 08. avgusta 1991
podeljujejo za univerz za specializacijo na področju medicine in kirurgije;
 štipendije za žrtve terorizma ali organiziranega kriminala ter za sirote in njihove otroke (Zakon št. 407 z dne 23. novembra 1998).
Rente INAIL, razen dnevnega nadomestila za začasno popolno nesposobnost za delo, se ne obravnavajo kot dohodek in zato nimajo nobenega pomena davčne narave. Prav tako niso štete kot dohodek rente enake narave,
ki jih ustanove, ki niso rezidenti.
Če davčni zavezanci prejemajo rento od tuje skrbstvene ustanove kot odškodnino zaradi nesreče pri delu ali zaradi poklicne bolezni, do katere je
prišlo v času delovne dobe, predložijo Agenciji za Prihodke – Osrednji Direkciji za Ugotavljanje – potrdilo o prejetem odškodninskem znesku. Tako
potrdilo zavezanec predloži le enkrat. Zavezancu ni treba predložiti potrdila,
če ga je že predložil za pretekla leta.
 Sprememba posojilne pogodbe

V primeru ponovnega pogajanja pri posojilni pogodbi za nakup svojega
bivališča se v skupnem dogovoru spremenijo pogodbeni pogoji za posojilo,
kot npr. obrestna mera.V tem primeru se izvorne stranke (banka, ki da posojilo in subjekt, ki ga najame) ter nepremičninska sredstva, dana kot jamstvo, ne spremenijo. Pravica do odbitka obresti pripada v mejah, ki se
nanašajo na preostali delež glavnice (povečane z morebitnimi zapadlimi in
neplačanimi obroki, obroki 6-mesečnih tekočih obresti revaloriziranih z menjavo na dan konverzije ter dohodkov, ki sledijo predhodni ugasnitvi zaloge
v tuji valuti). Ne spremenijo se pogodbene stranke niti v primeru ponovnega
pogajanja med banko in tistim, ki je v tem času vstopil v posojilno razmerje
po prevzemu obveznosti, namesto z izvorno pogodbeno stranko.
 Enostavne družbe in družinska podjetja ki delujejo na
področju kmetijstva

Enostavne družbe, ki delujejo na področju kmetijstva, morajo za davčno
napoved izpolniti obrazec Unico osebne ali enakovredne družbe tako, da
navedejo kmetijski dohodek od zakupljenih zemljišč in dominikalni dohodek,
če so tudi lastnice.
Družbenik, ki želi uveljavljati davčno pomoč, izpolni obrazec 730 tako, da v
preglednici A navede ustrezni delež, ki je razviden iz obrazca UNICO-osebne in enakovredne družbe, za dohodek iz kmetijstva in, če so zemljišča v
njegovi lasti, svoj delež dominikalnega dohodka.
Če je bilo družinsko podjetje ustanovljeno pred 31. decembrom 1998 na
način, ki ga predvideva 4. odstavek, 5. člena O.P.R. št. 917 z dne 22. decembra 1986, lastnik podjetja ne more uveljavljati davčne pomoči, temveč
mora vložiti obrazec UNICO Fizične osebe z navedbo pripadajočega deleža
dohodka iz kmetijstva na podlagi tega, kar je razvidno iz ustanovnega akta
družinskega podjetja, ter lastnega deleža dominikalnega dohodka. V isti
davčni napovedi davčni zavezanec pripiše sodelujočim družinskim članom
delež udeležb pri dobičku na podlagi vsebine omenjenega ustanovnega
akta družinskega podjetja in potrdi, da so ti deleži sorazmerni s kakovostjo
in količino dejansko opravljenega stalnega dela v podjetju v davčnem obdobju.
Drugi člani družinskega podjetja lahko, za razliko od lastnika, oddajo obrazec 730 tako, da navedejo v preglednici A pripadajoči delež dohodka iz kmetijstva, ki ne sme presegati meje 49 odstotkov, in svoj lastninski delež
dominikalnega dohodka.
 Stroški posegov za obnovo stavb

Davčni odbitek za stroške posegov za obnovo stavb pripada za stroške, ki
so nastali in dejansko ostali v breme, za določene vrste obnovitvenih del
na skupnih delih stanovanjskih stavb in na posameznih stanovanjskih
nepremičninskih enotah katere koli kategorije, vključno z ruralno.
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 Zdravstveni stroški

Možno je koristiti odbitek v višini 19 odstotkov za nastale izdatke za:
 kirurške storitve;
 analize, ultrazvočne preiskave, raziskave ter uporabo;
 specialistične storitve;
 nakup ali najem zdravstvenih protez;
 storitve splošnega zdravnika (vključno s homeopatskimi pregledi in zdravljenjem);
 hospitalizacijo, povezano s kirurškim posegom ali boleznijo. V primeru
hospitalizacije starejših oseb v zavodu za posebno nego, olajšava ne
vključuje stroškov oskrbovalnine in posebne nege, temveč le zdravstvene stroške, ki morajo biti posebej označeni v dokumentaciji, ki jo izda zavod (v primeru hospitalizacije starejše invalidne osebe glej navodila za
vrstico E25);
 nakup zdravil;
 izdatki za nakup ali najem medicinskih pripomočkov (kot so naprave za
pršila ali za merjenje krvnega tlaka), pod pogojem, da je iz potrdila ali
računa razviden subjekt, ki je imel izdatke, ter opis medicinske naprave,
ki mora biti označena z znakom CE (okrožnica Agencije za Prihodke št.
20/E z dne 13.05.2011);
 stroške, povezane s presaditvijo organov;
 zneske partecipacij, plačanih za zgoraj navedene storitve, če so bile izvršene v okviru državne zdravstvene Službe.
Zavezanec lahko uveljavlja olajšave v višini 19 odstotkov tudi za izdatke za
posebno nego:
 bolničarska nega in rehabilitacija (npr. fizioterapija, kineziterapija, zdravljenje z laserjem, idt.);
 storitve strokovnega osebja, usposobljenega za osnovno ali tehnično
pomoč, dodeljenega izključno za neposredno pomoč ljudem;
 storitve osebja za koordinacijo skrbstva na domu;
 storitve poklicnega pedagoga;
 storitve osebja s kvalifikacijo, odgovornega za animacijo in/ali za delovno
terapijo.
Zdravstvene storitve, ki jih opravijo zgoraj navedeni strokovnjaki, se lahko
odštejejo tudi brez posebnega recepta s strani zdravnika, pod pogojem, da
je iz potrdila o izdatku razviden strokovnjak in storitev, ki jo je zdravstveni
delavec opravil (okrožnica Agencije za prihodke št. 19/E z dne 1. junija
2012).
Listine, ki jih je treba shraniti
V zvezi s stroški, navedenimi v vrsticah E1, E2, E3 in E25, je treba shraniti

 Zdravstveni stroški za osebe s posebnimi potrebami

Med zdravstvene stroške spadajo:
 stroški za naprave za spremljanje, gibanje, hojo, premikanje in dviganje
oseb s posebnimi potrebami, ki so kot take priznane v skladu s 3. členom
zakona št. 104 iz leta 1992, za katere pripada odbitek na celoten znesek
(vrstica E3). Takšni so npr. stroški, nastali za:
– za nakup posebnih stolov za invalide ali gibalno omejene osebe ter
pripomočkov za preprečevanje poškodb in za odpravljanje nepravilnosti
hrbtenice;
– stroški, nastali v primeru prevoza osebe s posebnimi potrebami v reševalnem vozilu (stroški za spremstvo). Pri čemer velja, da se za druge
stroške splošne ali specialistične zdravstvene storitve, ki jo oseba dobi
med prevozom, lahko uveljavlja olajšava le za znesek, ki presega
129,11 evra;
– za nakup umetnih udov, potrebnih za gibanje;
– za prilagoditev dvigala vozičku invalidne osebe;
– za odstranjevanje arhitektonskih ovir, bodisi zunanjih bodisi znotraj stanovanja;
– instaliranje in/ali vzdrževanje dvižnih mehanizmov za gibalno ovirane
osebe.
Opozorilo: lahko se koristi odbitek pri teh stroških samo za del, ki presega
tistega, za katerega se morda želeli koristiti odbitek v višini 36 ali 50 odstotkov za stroške, ki nastanejo pri posegih za odpravo arhitektonskih ovir (vrstice od E41 do E53);
 stroške za tehnične pripomočke, ki invalidnim osebam, ki jim je bil tak status priznan na podlagi 3. člena Zakona št. 104 iz leta 1992, omogočajo
večjo neodvisnost in vključevanje v socialno okolje. Tu gre npr. za nakup
modema, faks enote, osebnega računalnika (vrstica E3);
 stroški za naprave, potrebne za gibanje oseb s posebnimi potrebami z
omejenimi ali oslabljenimi motoričnimi sposobnostmi, za katere pripada
odbitek na celoten znesek (vrstica E4). Tu gre npr. za nakup motornega
ali osebnega vozila iz točk b), c) in f) 1. odstavka, 53. člena in a), c), f) in
m) 1. odstavka, 54. člena ZdO št. 285 z dne 30. aprila 1992, čeprav je bilo
omenjeno vozilo serijsko izdelano in šele naknadno prilagojeno posebnim potrebam.
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naslednje davčne dokumente, ki jih izdajo prejemniki plačil:
 za zdravstvene stroške za nakup zdravil z blagajniškimi računi, ki vsebujejo naravo in kakovost kupljenih zdravil, alfanumerično šifro na embalaži
vsakega zdravila in davčno številko uporabnika zdravil;
 za proteze, ki ne spadajo v kategorijo medicinskih pripomočkov, poleg
ustreznih računov, potrdil o plačilu ali drugačnih potrdil, tudi recept
lečečega zdravnika, razen v primeru dejavnosti v zvezi s specifično disciplino, ki jih izvajajo pomožni obrtniki v okviru zdravstvene stroke,
pooblaščeni za neposreden odnos z bolnikom. Če v tem primeru računa,
potrdila o plačilu ali drugega potrdila ni izdal neposredno izvajalec pomožne obrti, mora le-ta na dokumentu o nastalem strošku potrditi, da je
storitev izvršil.
Tudi v tem primeru lahko na zahtevo urada zavezanec namesto recepta
izstavi samopotrdilo. Potrdilo je lahko brez overovitve podpisa, če je
opremljeno s fotokopijo osebnega dokumenta podpisni ka (shraniti ga
moramo skupaj z omenjenimi računi, potrdili in pobotnicami, ki jih zavezanec pokaže ali predloži na zahtevo lokalnega urada Agencije za Prihodke). S samopotrdilom zavezanec potrjuje potrebo nabave proteze zase ali za vzdrževane družinske člane;
 za zgoraj omenjene tehnične in informacijske pripomočke je treba poleg
računov, potrdil ali pobotnic, pridobiti in shraniti zdravniško potrdilo
lečečega zdravnika, ki potrjuje, da je tak tehnični ali informacijski
pripomoček potreben za povečanje samostojnosti in možnost
vključevanja osebe s priznano invalidnostjo kot določa 3. člen zakona št.
104 iz leta 1992.
Zdravstveni stroški v tujini
Zdravstveni stroški, plačani v tujini, so obravnavani enako kot stroški, plačani
v Italiji; tudi za te stroške velja, da zavezanec shrani dokumentacijo s potrdili
o plačilu.
Stroški, povezani s preselitvijo in bivanjem v tujini, tudi zaradi zdravstvenih
razlogov, ne morejo biti šteti med stroške, ki so uporabni za zmanjšanje dohodnine, saj ne gre za zdravstvene stroške.
Če je zdravstvena dokumentacija v tujem jeziku, mora zavezanec priložiti italijanski prevod. Če je dokumentacija v angleščini, francoščini, nemščini ali
španščini, jo lahko prevede in podpiše sam zavezanec; če je dokumentacija
v jeziku, ki ni omenjen zgoraj, mora biti prevod sodno overjen.
Za zavezance z bivališčem v Dolini Aoste ali v pokrajini Bocen prevod ni potreben, če je dokumentacija napisana v francoščini za prve in nemščini za
druge.
Tuja zdravstvena dokumentacija je lahko napisana v slovenskem jeziku in
opremljena s prevodom v italijanščino, ki ni zaprisežen, če zavezanec, ki
prebiva v deželi Furlaniji Julijski krajini, pripada slovenski manjšini.
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koristijo olajšavo; za še ne registrirane stavbe zahtevek za vpis v kataster;
potrdila o plačilu ICI; sklep delničarjev o odobritvi izvedbe del za posege, ki
se nanašajo na skupne dele stanovanjskih stavb, in natančno tabelo porazdelitve stroškov; v primeru opravljenega dela s strani imetnika premoženja,
če se razlikuje od tam živečih družinskih članov, izjavo o soglasju lastnika
za opravljanje del; predhodno obvestilo na naslov lokalnega zdravstvenega
doma, če je potrebno, z navedbo datuma začetka del; račune in potrdila o
plačilu stroškov; potrdila o izvedenih transakcijah za plačila.
V zvezi s posegi, začetimi pred 14. majem 2011, za katere je bilo načrtovano
pošiljanje opozorilnega sporočila o začetku del Operativnemu centru v Pescari, poudarjamo, da je potrebno pošiljanje obrazca opraviti pred začetkom
del, vendar ne nujno pred izvedbo vseh plačil stroškov v zvezi s prenovo.
Nekatera plačila se namreč lahko opravijo pred oddajo obrazca. Tak je primer upravnih stroškov za izvajanje del.
V primeru obnove in/ali plačil, ki zadevajo prehodno obdobje med dvema
letoma, ni treba poslati novega obvestila. Za uveljavljanje zmanjšanja dohodnine, navede davčni zavezanec stroške za leto, v katerem so bili plačani
(blagajniški kriterij). Ko ima več oseb pravico do zmanjšanja dohodnine,
vendar je na bančnem nakazilu navedena izključno davčna številka osebe,
ki je posredovala Osrednji službi za posredne in neposredne davke ali Operativnemu centru v Pescari obrazec z obvestilom, je zmanjšanje dohodnine
mogoče tudi, če lastnik računa in naročnik bančnega nakazila ne sovpadata,
če se v ustreznem polju davčne napovedi navede davčna številka iz
bančnega nakazila, seveda ob upoštevanju vseh drugih pogojev. Davčni
zavezanec mora shraniti, predložiti in na zahtevo Agencije za prejemke
izročiti fakture ali veljavne račune kot dokazilo o plačilu stroškov za izvedbo
opravljenih posegov, prejemnico bančnega nakazila, s katero je bilo opravljeno plačilo in vso drugo predvideno dokumentacijo. Namesto omenjene
dokumentacije je za zmanjšanje dohodnine v primeru posegov na skupnih
delih zgradbe mogoče predložiti tudi potrdilo upravitelja večstanovanjske
zgradbe, s katerim slednji potrjuje izpolnitev vseh predvidenih dolžnosti in
določa vsoto, ki jo lahko davčni zavezanec upošteva za olajšave. V vseh
opisanih primerih je treba navesti davčno številko osebe, ki je dejansko vložila, tudi namesto prijavitelja, obrazec z obvestilom (npr. solastnik ali soimetnik stvarne pravice na nepremičnini). V primeru posegov na skupnih
delih stanovanjskih stavb, je treba navesti davčno številko solastništva ali
zadruge, če davčno napoved odda eden od družbenikov.
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Slednje se dokazuje z zdravniškim potrdilom, ki ga izda komisija, ustanovljena v skladu s 4. členom zakona št. 104 iz leta 1992, ali druge javne
zdravniške komisije, ustanovljene z namenom ugotavljanja civilne, delovne
ali vojne invalidnosti, itd. V vozila, potrebna za premikanje, so zajeta tudi
motorna vozila, ki niso prilagojena za transport slepih in slabovidnih (zakon
št. 138 z dne 3. aprlia 2001) ter gluhih oseb (zakon št. 381 z dne 26. maja
1970).
Ne glede na to, ali so bila vozila prilagojena, odbitek uveljavljajo tudi:
1) psihično ali fizično prizadete osebe, ki jim je bila priznana pravica do nadomestila za spremljanje;
2) invalidne osebe s hudimi težavami pri gibanju;
3) osebe, ki so utrpele več amputacij.
Olajšavo lahko uveljavljajo le huje prizadete osebe, katerih gibalne sposobnosti so zaradi različnih bolezni trajno omejene, kot ta položaj opredeljuje
3. odstavek, 3. člena zakona št. 104 iz leta 1992.
Stopnja invalidnosti se dokazuje z zapisnikom komisije iz 4. člena zakona
št. 104 iz leta 1992. Osebe iz točke 1) morajo poleg tega imeti odločbo o
dodelitvi nadomestila za spremljanje, ki jo izda komisija za ugotavljanje civilne invalidnosti.
Za ljudi s posebnimi potrebami, ki obenem nimajo "hudih omejitev v zvezi z
zmožnostjo hoje", velja, da obstajajo "zmanjšane ali trajno oslabljene
motorične spretnosti" vedno, kadar ugotovljena invalidnost sama po sebi
pomeni nezmožnost ali težave pri hoji za bolezni, ki izključujejo ali omejujejo
uporabo spodnjih okončin. V tem primeru torej ni potrebna izrecna navedba
zmanjšane ali oslabljene mobilnosti na potrdilu o invalidnosti.
Obstajajo tudi patologije drugačne vrste, ki prav tako privedejo do stalno
omejene gibalne sposobnosti. Glede na to, da o tem lahko presojajo le medicinski strokovnjaki in seveda ne uslužbenci Agencije za Prihodke, ko opravljajo preverjanja, je treba v tem primeru razpolagati z dodatnim dokazilom,
ki ga izda komisija iz 4. člena zakona št. 104 iz leta 1992, ali s potrdilom,
da je bila za izdajo tega dokazila o stalni omejeni gibalni sposobnosti - vložena prošnja pri ASL (8. člen zakona št. 449 iz leta 1997).
Med vozila, ki so prilagojena za upravljanje invalidnih oseb, sodijo tudi tista,
ki so serijsko opremljena z avtomatskim menjalnikom, če tako predvideva
lokalna zdravniška komisija iz 119. člena ZdO št. 285 z dne 30. aprila 1992.
Med osnovne prilagoditve vozil, ki se nanašajo tako na sistem upravljanja
z vozilom kot na strukturo karoserije in morajo biti navedene v prometnem
dovoljenju, izdanem po tehničnem pregledu, opravljenem pri pristojnih službah Direkcije za promet po kopnem Ministrstva za infrastrukture in promet,
sodijo:
 dvižna stopnica na mehanski/električni/hidravlični pogon;
 zložljivi drsni transporter na mehanski/električni/hidravlični pogon;
 dvižna ročica na mehanski/električni/hidravlični pogon;
 vitel na mehanski/električni/hidravlični pogon;
 drsni/vrtljivi sedež, ki osebi z invalidnostjo hkrati omogoča, da se namesti
v voz;
 sistem za fiksiranje vozička in varnostni pasovi;
 drsna vrata.
Če zaradi narave hendikepa vozila potrebujejo prilagoditve, ki niso zgoraj
naštete, bo olajšava prav tako priznana, a pod pogojem da obstaja neposredna povezava med omejeno sposobnostjo in priredbo.
Veliki vojni invalidi v skladu s 14. členom zakona št. 915 iz leta 1978 in njim
enakovredne osebe se štejejo za osebe s posebnimi potrebami in zanje ne
veljajo zdravstveni pregledi zdravstvene komisije, ustanovljene na podlagi
4. člena zakona št. 104 iz leta 1992. Zadostuje dokumentacija, na podlagi
katere je bila omenjenim osebam priznana pokojnina, ki so jo izdala pristojna
ministrstva.
Če pristojni organi zahtevajo predložitev potrdila o izpolnjevanju predpisanih
pogojev, lahko zavezanec sestavi tudi samopotrdilo v skladu z zakonsko
predvidenimi načini (v skladu z O.P.R. št. 445 z dne 28. decembra 2000 izjava, ki nadomešča notarski akt in katere podpisa ni treba overiti, če ji je
priložena kopija osebnega dokumenta) o vrsti invalidnosti oziroma stalno
omejenih gibalnih sposobnostih, pri čemer se mora zavezanec sklicevati na
tisto opredelitev vrste invalidnosti, ki so jo predhodno določili za to pristojni
strokovni organi.
Opozoriti je treba, da odbitek pripada vsem osebam s posebnimi potrebami
z zmanjšanimi ali oslabljenimi motoričnimi sposobnostmi, ne glede na to,
ali imajo kakršno koli vozniško dovoljenje osebe s posebnimi potrebami same ali osebe, ki nje vzdržujejo.
Tu gre za prevozna sredstva, kakršna so:
 motorna vozila: ustrezno opremljena vozila s tremi kolesi, namenjena
prevozu največ štirih oseb, vključno z voznikom, (iz točke b) 53. člena);
 kombinirana motorna vozila: vozila s tremi kolesi, namenjena prevozu
največ štirih oseb, vključno z voznikom (iz točke c) 53. člena);
 motorna vozila za posebne prevoze: vozila s tremi kolesi, namenjena
prevozu določenih stvari ali oseb pod posebnimi pogoji, ki so opremljena
tako, da zadostujejo prav temu namenu (iz točke f) 53. člena).
Osebni avtomobili, za katere se lahko uveljavlja olajšava:

 osebni avtomobili: vozila, namenjena prevozu največ devetih oseb,
vključno z voznikom (iz točke a) 54. člena);
 kombinirana motorna vozila: vozila, katerih skupna teža vključno s tovorom ne presega 3,5 ali 4,5 tone, če so opremljena z električnim/ baterijskim pogonom; namenjena prevozu stvari in največ devetih oseb,
vključno z voznikom (iz točke c) 54. člena);
 motorna vozila za posebne prevoze: vozila, namenjena prevozu
določenih stvari ali oseb pod posebnimi pogoji, ki so opremljena tako, da
zadostujejo prav temu namenu (iz točke f) 54. člena);
 karavani/avtodomovi; vozila s posebno karoserijo, opremljena tako, da
se lahko z njimi prevaža ali v njih prebiva največ sedem oseb, vključno z
voznikom (iz točke m) 54. člena).
 Plače, dohodnine in pokojnine, prejete v tujini

Plače, pokojnine in s temi izenačene dohodke, ki so jih prejeli zavezanci,
italijanski rezidenti, morajo biti prijavljeni, če so:
a) pridobljeni v tuji državi, s katero Italija nima konvencije za preprečevanje
dvojne obdavčitve;
b) pridobljeni v tuji državi, s katero ima Italija konvencijo za preprečevanje
dvojne obdavčitve, na osnovi katere so dohodki obdavčeni v Italiji in v
tuji državi;
c) pridobljeni v tuji državi, s katero ima Italija konvencijo za preprečevanje
dvojne obdavčitve, na osnovi katere so dohodki obdavčeni le v Italiji.
V primerih pod a) in b) ima davčni zavezanec pravico do davčnega dobropisa za davke, plačane v tujini po končnem obračunu na podlagi 165. člena
enotnega besedila o dohodnini (TUIR). V primerih, predvidenih v točki c),
ko so bili dohodki obdavčeni tudi v tuji državi, kjer je bilo izvedeno izplačilo,
davčni zavezanec, italijanski rezident, nima pravice do davčnega dobropisa,
temveč do povračila plačanega davka v tuji državi. Zahtevek za povračilo
mora biti naslovljen na pristojno tujo oblast v skladu s predvidenimi postopki.
Spodaj so našteti nekateri primeri obdavčitev vtujih državah, ki zadevajo
plače in pokojnine zavezancev, italijanskih rezidentov.
Za obravnavanje plač in pokojnin, ki niso navedeni v primerih, ali za tiste, ki
prihajajo iz drugih držav, glej posamezne konvencije.
1. Plače
Za plače, ki jih izplača delodajalec zasebnega sektorja, je predvidena v skoraj vseh konvencijah (npr. z Argentino, Avstralijo, Belgijo, Kanado, Nemčijo,
Veliko Britanijo, Španijo, Švico in Združenimi državami Amerike) obdavčitev
izključno v Italiji, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
 zaposleni, italijanski rezident, opravlja svoje delo v tuji državi manj kakor
183 dni;
 plačilo izplača delodajalec, italijanski rezident;
 izplačila ne izvede stalna organizacija ali stalni sedež, ki ga ima delodajalec v drugi državi.
2. Dohodki, ki se redno izplačujejo v tujini kot izključni predmet delovnega razmerja
Ker je bila odpravljena določba točke c) 3. odstavka, 3. člena usklajenega
besedila TUIR, ki se nanaša na dohodke, ki se redno izplačujejo v tujini kot
izključni predmet razmerja, ne velja več, da so izvzeti iz obdavčljive osnove.
V skladu z novim 8 bis odstavkom 51. člena usklajenega besedila TUIR se
dohodek zaposlenih, ki so v obdobju dvanajstih mesecev prebivali v tujini
več kot 183 dni, določa na podlagi dogovorjenih izplačil, ki se vsako leto
opredeljujejo z odlokom Ministrstva za delo in Socialno Politiko. Za leto 2016
se upošteva ministrski odlok z dne 25. januarja 2016, objavljen v U.l. št. 17
dne 24. januarja 2016. To so osebe, ki so sicer bivale v tujini več kot 183
dni, vendar jih pojmujemo kot stalno bivajoče v Italiji, saj so ohranile v Italiji
svoje družinske vezi in središče svojih premoženjskih in socialnih interesov.
Dohodki oseb s prebivališčem v državi, ki izhajajo iz odvisnega dela, stalno
opravljanega v tujini in ki šteje kot izključni predmet razmerja, na obmejnih
območjih ali v drugih mejnih državah, so za leto 2015 obdavčljivi za namene
IRPEF za delež, ki presega 7.500 EUR.
Če je podana vloga za olajšave pri plačilu socialnih obveznosti javni upravi,
je potrebno navesti celoten znesek prihodkov iz tujine, torej vključno z
oproščenim deležem, in to sporočiti uradu, ki izplačuje plačila, da lahko leta oceni materialni položaj osebe.
3. Pokojnine
Tuje pokojnine so tiste, ki jih izplačujejo javne ali zasebne ustanove v tuji
državi po opravljenem delu v tej državi, ki jih prejme rezident v Italiji. Z nekaterimi državami ima Italija veljavne konvencije za preprečevanje dvojne
obdavčitve dohodkov, na osnovi katerih so tuje pokojnine obdavčene
različno glede na to, ali gre za javne ali zasebne pokojnine.
Javne pokojnine so tiste, ki jih izplača neka država ali njena politična, upravna ali lokalna enota. Ponavadi so te pokojnine predmet obdavčitve le v državi, iz katere izhajajo.
Zasebne pokojnine so tiste, ki jih izplačajo ustanove, inštituti in drugi organi
socialnega varstva tujih držav, katerih naloga je izplačilo pokojnin. Ponavadi
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 Sprememba pridelovalnih površin zemljišča

Za določanje dohodkov od zemljišč, če se jih dejansko obdeluje in ne ustrezajo
stanju v zemljiški knjigi, morajo davčni zavezanci določiti dominikalni in kmetijski
dohodek tako, da se uporablja tarifa s srednjo oceno, ki se pripiše kakovosti
obdelave, ki sestoji iz razmerja med kakovostjo obdelave in številom razredov.
Za kakovost neodmerjene obdelave v isti občini ali oddelku za odmero, se uporabljajo srednje tarife in odbitki zunaj tarife za zemljišča enake kakovosti obdelave, ki se nahajajo v občini ali v najbližjem odmernem oddelku v okviru same
pokrajine. Če se obdelovalno zemljišče ne nahaja v preglednici za kvalifikacijo
pokrajine, se uporablja srednja tarifa obdelovalnega zemljiča občine ali oddelka
za odmero katerih so dohodki primerljivi glede na višino.
Določitev katastrskega in kmetijskega dohodka v skladu z zgoraj navedenimi
postopki mora biti opravljena:
 davčnim obdobjem, ki sledi obdobju, v katerem je bila izvedena sprememba obdelave, kar je imelo za posledico povečanje dohodka;
 z začetkom davčnega obdobja, v katerem je prišlo do sprememb v gojenju, ki so povzročile izgubo dohodka, če je prijava sprememb pri pristojnih
uradih Agencije za prihodke bila vložena v roku, določenem z zakonom,
ali če je prijava vložena po tem roku davčnega obdobja, v katerem se predloži.
Opozoriti je treba, da so davčni zavezanci dolžni prijaviti spremembe katastrskih in kmetijskih dohodkov pristojnim uradom Agencije za prihodke do
31. januarja v naslednjem letu od leta, v katerem so nastale, pri čemer se
navedejo parcele, na katere se nanašajo spremembe, in priloži grafični prikaz
parcelacije, če se spremembe nanašajo na dele parcel.
Če je bilo zemljišče dano v zakup za kmetijsko uporabo, lahko prijavo predloži
sam najemnik.
Ta prijava spremembe obdelave se zamenja-za nekatere davčne zavezance
- z napovedjo o uporabi terena, ki ga predloži AGEA (Agencija za Izplačila v
Kmetijstvu) za zahtevo kmetijskih zavezancev EGS. Ta operativni način je
omejen na davčne zavezance, ki uveljavljajo omenjene prispevke, vsi drugi
zavezanci morajo predložiti napoved o spremembi obdelave, z uporabo v
primeru neizpolnjevanja obveznosti predvidene kazni (če sprememba obdelave določa povečanje dohodka).

 Tabela s šiframi Pokrajin

Pokrajina
Abruci
Bazilikata
Bocen
Kalabrija
Kampanija
Emilija-Romanja
Furlanija-Julijska krajina
Lacij
Ligurija
Lombardija
Marke
Molise
Piemont
Apulija
Sardinija
Sicilija
Tuscan
Trento
Umbrija
Dolina Aoste
Veneto

Šifra
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 Dobiček nastal v tujini

Dobiček, nastal v tujini in izplačan rezidentom v Italiji, je dobiček, ki ga razdelijo ali kakorkoli izplačajo podjetja ter ustanove s sedežem v tujini.
Znesek, ki ga mora zavezanec navesti, zadeva bruto dobičke in izenačene
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prejemke, če se nanašajo na kvalificirani delež, pred morebitnimi odbitki v
tujini po dokončnem obračunu ter akontaciji v Italiji. Znesek je razviden iz
potrdila o dobičku, izenačenem v letu 2016.
Upoštevajoč dejstvo, da na dobičke in izenačene prejemke tujega izvora
pripada davčni dobropis za davke, plačane v tujini, je treba dodati, da:
 tak davčni dobropis predstavlja zmanjšanje dohodnine, dolgovane v Italiji, ki se kaže v davčni napovedi, in sicer za davke, plačane v tujini po
končnem obračunu za tam pridobljene dohodke;
 zmanjšanje dohodnine je predvideno v mejah, v katerih dohodki iz tujine
pripomorejo k oblikovanju skupnega prijavljenega dohodka;
 zmanjšanje dohodnine pripada do višine italijanske dohodnine, ki ustreza
razmerju med dohodki iz tujine in skupnim prijavljenim dohodkom;
 za zmanjšanje dohodnine zavezanec zaprosi v davčni napovedi za
davčno obdobje, za katero so bili plačani tuji davki po končnem
obračunu. V nasprotnem primeru izgubi pravico do uveljavljanja zmanjšanja dohodnine. Zatorej, če je dohodek iz tujine pripomogel k oblikovanju skupnega dohodka enega leta, vendar so bili davki v tujini dokončno
plačani v naslednjem letu, davčni dobropis izkoristimo naslednje leto. V
tem primeru je treba izračunati mejo izravnave, ki jo predstavljajo italijanski davki, ki se nanašajo na dohodek v tujini, na osnovi dohodkovnih elementov za prejšnje poslovno leto, v katerem je dohodek prispeval k oblikovanju skupnega dohodka.
Če obstajajo konvencije za preprečevanje dvojne obdavčitve, ki jih je sklenila Italija, in če so bili davki, ki jih je izterjala država, podpisnica sporazuma,
višji od količnika, predvidenega s sporazumom, preplačilo davkov (t.j. razlika
med dejansko dajatvijo ter količnikom, ki ga predvideva sporazum) ne more
biti povrnjeno prek davčnega dobropisa, ampak z zahtevo po povračilu, ki
jo zavezanec predloži tujim davčnim uradom na način in v rokih, ki jih predvideva ustrezna zakonodaja.
Če je v tujini davčni zavezanec plačal večji davek od tistega, ki ga predvideva sporazum, lahko torej z oddajo davčne napovedi izkoristi le davčni dobropis na podlagi dogovorjenih količnikov, ki so označeni v tabeli 9. Obračun
pripadajočega davčnega dobropisa izvede davčni svetovalec.
V dokumentaciji, ki jo hrani davčni zavezanec, morajo biti v posebnem izpisu
označeni, poleg tuje države ali tujih držav, v katerih je zavezanec ustvaril
dohodek, tudi plačane dajatve, ki jih je davčni zavezanec plačal po
dokončnem obračunu.
Potrdilo o dobičku lahko nadomesti omenjeno dokumentacijo, če so na njem
označene dejansko plačane dajatve po dokončnem obračunu in količnik dajatev glede na sporazum.

Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje  Dodatek

so te pokojnine obdavčene le v stalnega bivališča prejemnika.
Glede na veljavne konvencije za preprečevanje dvojne obdavčitve se pokojnine, ki so jih davčnemu zavezancu, rezidentu Italije, izplačali javni ali
zasebni zavodi in ustanove iz naštetih držav, obravnavajo, kot sledi:
 Argentina - Velika Britanija - Španija - Združene države Amerike - Venezuela - Državne pokojnine so obdavčljive le v Italiji, če ima zavezanec italijansko državljanstvo. Zasebne pokojnine so obdavčljive le v Italiji;
 Belgija - Nemčija - Državne pokojnine so obdavčljive le v Italiji, če ima zavezanec samo italijansko državljanstvo in ne še kakega tujega. Če ima
zavezanec še drugo državljanstvo, je pokojnina obdavčena le v tisti državi. Zasebne pokojnine so obdavčljive le v Italiji;
 Francija - Francoske državne pokojnine so praviloma obdavčene le v
Franciji. Če je zavezanec italijanski državljan in ne francoski, so
obdavčljive le v Italiji. Zasebne francoske pokojnine so večinoma
obdavčene samo v Italiji, vsekakor so pokojnine, ki jih veljavna konvencija med Italijo in Francijo označuje kot pokojnine, plačane na osnovi zakonodaje o “socialni varnosti”, obdavčljive v obeh državah;
 Avstralija - Tako državne kot zasebne pokojnine so obdavčljive samo v
Italiji;
 Kanada - tako državne kot privatne pokojnine so podvržene obdavčitvi samo v Italiji, če znesek ne presega najvišjega od naslednjih zneskov:
10.000 kanadskih dolarjev ali 6.197,48 evrov. V kolikor je znesek višji, so
pokojnine obdavčljive v Italiji in v Kanadi, v Italiji pa zavezancu pripada
davčni dobropis za davek, odveden po končnem obračunu v Kanadi. V primeru prejemanja kanadskih pokojnin "socialne varnosti", kot je na primer
pokojnina OAS (Old Age Security, oz. starostna pokojnina), so zneski
obdavčljivi samo v Kanadi;
 Švica - Državne pokojnine so obdavčene le v Švici, če ima zavezanec
švicarsko državljanstvo, drugače so javne pokojnine obdavčene samo v
Italiji. Zasebne pokojnine so obdavčene le v Italiji. Davčni zavezanec, ki
prejema rente švicarske zavarovalnice za starost in za preživele (rente
AVS), teh ne prijavi v Italiji, saj je zanje plačan akontacijski odtegljaj pri viru dohodka.
4. Štipendije
Štipendije, ki jih prejme zavezanec, rezident Italije, morajo biti prijavljene, razen če niso predvidene posebne izjeme, kot na primer izjema za štipendije,
ki jih izplačujejo univerze in inštituti univerzitetne izobrazbe ter Avtonomna
pokrajina Bolzano (zakon št. 398 z dne 30. novembra 1989).
Pravilo o obdavčitvi se v Italiji navadno izvaja tudi na osnovi konvencij za
preprečevanje dvojne obdavčitve dohodkov. S Francijo, Nemčijo, Veliko Britanijo in Združenimi državami Amerike je na primer predvideno, da če italijanski rezident, davčni zavezanec, zaradi študija biva v eni od omenjenih
tujih držav in ga plačuje rezident Italije, potem plača davke le v Italiji. Če pa
štipendijo izplača rezident tuje države, v kateri biva študent, slednja lahko
zahteva plačilo davka na dohodek, vendar pa mora zavezanec ta dohodek
prijaviti tudi v Italiji in je upravičen do davčnega dobropisa za dohodnino,
plačano v tujini.

TABELA 1 - IZRAČUN DAVKA IRPEF
Aliquota
DAVČNA STOPNJA
OZ. KOLIČNIK

Reddito (per
DOHODEK
(poscaglioni)
razredih)

2017

do
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dovuta
sui redditi intermedi
IZRAČUN Imposta
DAVKA OD
DOHODKA,
compresi
negli scaglioni
KI SODI V DOLOČEN
RAZRED

(per scaglioni)
(po razredih)

15.000,00 evrov

23

nad 15.000,00 evrov

in do 28.000,00 evrov

27

23% na celotnem znesku

nad 28.000,00 evrov

in do 55.000,00 evrov

38

6.960,00

+

38% na del, ki presega

28.000,00

nad 55.000,00 evrov

in do 75.000,00 evrov

41

17.220,00

+

41% na del, ki presega

55.000,00

nad 75.000,00 evrov

43

25.420,00

+

43% na del, ki presega

75.000,00

3.450,00

+

27% na del, ki presega

15.000,00

TABELA 2 - OLAJŠAVE ZA NAJEMNINE
VRSTICA

ŠIFRA
1
(stolpec 1)

 300,00 euro če skupni dohodki ne presegajo 15.493,71 evrov
 150,00 euro če skupni dohodki presegajo 15.493,71 evrov, vendar ne presegajo 30.987,41 evrov

2
(stolpec 1)

 495,80 euro če skupni dohodki ne presegajo 15.493,71 evrov
 247,90 euro če skupni dohodki presegajo 15.493,71 evrov, vendar ne presegajo 30.987,41 evrov

E71
3
(stolpec 1)
4
(stolpec 1)
E72

OLAJŠAVA (1)

991,60 euro če skupni dohodki ne presegajo 15.493,71 evrov
 900 euro če skupni dohodki ne presegajo 15.493,71 eurov
 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
 991,60 euro če skupni dohodki ne presegajo 15.493,71 evrov
 495,80 euro če skupni dohodki presegajo 15.493,71 eur, vendar ne presegajo 30.987,41 evrov

(1) V znesek prihodkov je treba prišteti tudi prihodek od stavb, ki je podvržen sistemu stanovanjskega kupona za oddajo v najem.

TABELA 3 - OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANEGA ZAKONCA
Olajšava predvidena za vzdrževanega zakonca znaša:
a) 800,00 evrov če skupni dohodek ne presega 15.000,00 evrov;
b) 690,00 evrov če je skupni prihodek večji od 15.000,00 evrov, ne pa 40.000,00 evrov;
c) 690,00 evrov če je skupni prihodek večji od 40.000,00 evrov, ne pa 80.000,00 evrov.
Olajšave v skladu s točkama a) in c) so teoretične, ker se dejansko pripadajoče olajšave ne zmanjšujejo s povečanjem dohodka.
V skladu s točko b) pripada olajšava v fiksni obliki, vendar za davčne zavezance katerih skupni dohodek presega 29.000,00 evrov in je nižji od 35.200,00
se ista olajšava poveča za znesek, ki se spreminja od 10 do 30 evrov.
ZNESEK OLAJŠAVE (EVROV)

SKUPNI DOHODEK (1)
ni višji od 15.000 evrov

800 – (110 X skupni dohodek) (2) (3)
15.000

od 15.001 evrov do 29.000 evrov

690

od 29.001 evrov do 29.200 evrov

700

od 29.201 evrov do 34.700 evrov

710

od 34.701 evrov do 35.000 evrov

720

od 35.001 evrov do 35.100 evrov

710

od 35.101 evrov do 35.200 evrov

700

od 35.201 evrov do 40.000 evrov

690

od 40.001 evrov do 80.000 evrov

690 X (80.000 – skupni dohodek)
40.000

nad 80.000 evrov

0

(1) Skupni dohodek je neto znesek brez glavnega prebivališča in njegovih pritiklin. V znesek prihodkov je treba prišteti tudi prihodek od stavb, ki je podvržen sistemu
stanovanjskega kupona za oddajo v najem.
(2) Če je odnos enak 1, pripada olajšava v višini 690 evrov.
(3) Če so razmerja enaka nič, olajšava ne pripada. V drugih primerih se rezultat omenjenih razmerij povzame v prvih 4 decimalkah.
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TABELA 4 - NAVADNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE OTROKE

ŠTEVILO OTROK

ZNESEK OLAJŠAVA ZA VSAKEGA OTROKA

STAROST OTROK

(GLEDE NA ODSTOTEK OLAJŠAVE) (1) (2) (3)

starost manj kot 3 leta

1220 x (95.000 – skupni dohodek)
95.000

starost, ki ni izpod 3 let

950 x (95.000 – skupni dohodek)
95.000

starost manj kot 3 leta

1220 x (110.000 – skupni dohodek)
110.000

starost, ki ni izpod 3 let

950 x (110.000 – skupni dohodek)
110.000

starost manj kot 3 leta

1220 x (125.000 – skupni dohodek)
125.000

starost, ki ni izpod 3 let

950 x (125.000 – skupni dohodek)
125.000

starost manj kot 3 leta

1.420 x (140.000 – skupni dohodek)
140.000

starost, ki ni izpod 3 let

1.150 x (140.000 – skupni dohodek)
140.000

starost manj kot 3 leta

1.420 x (155.000 – skupni dohodek)
155.000

starost, ki ni izpod 3 let

1.150 x (155.000 – skupni dohodek)
155.000

1

2

3

4

5

Zgoraj navedeni znesek 155.000 evrov se poveča za vseh 15.000 evrov za
vsakega naslednjega otroka po 5.
Nespremenjene so olajšave (1.420 ali 1.150 glede na starost).

več kot 5

(1) Skupni dohodek je neto znesek brez glavnega prebivališča in njegovih pritiklin. V znesek prihodkov je treba prišteti tudi prihodek od stavb, ki je podvržen sistemu
stanovanjskega kupona za oddajo v najem.
(2) Zgoraj omenjeni odbitki (950, 1.220, 1.150 in 1.420) se povečajo za znesek 400 evrov za vsakega otroka s posebnimi potrebami.
(3) Če so razmerja enaka nič, olajšava ne pripada. V drugih primerih se rezultat omenjenih razmerij povzame v prvih 4 decimalkah.

TABELA 5 - OLAJŠAVE ZA DRUGE VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE
(GLEDE NA ODSTOTEK OLAJŠAVE)

Olajšava, ki je predvidena za vsakega vzdrževanega družinskega člana je 750,00 evrov.
750 x (80.000 – skupni dohodek)
80.000

(1)

(1) Skupni dohodek je neto znesek brez glavnega prebivališča in njegovih pritiklin. V znesek prihodkov je treba prišteti tudi prihodek od stavb, ki je podvržen sistemu
stanovanjskega kupona za oddajo v najem.
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V primeru, da so vzdrževani otroci trije, se omenjene olajšave povečajo za 200,00 evrov za vsakega otroka, in sicer:
 1.150,00 evrov za vsakega otroka, ki je starejši od treh let;
 1.420,00 evrov za vsakega otroka, ki še ni dopolnil treh let;
 1.550,00 evrov za vsakega otroka s posebnimi potrebami, ki je starejši od treh let;
 1.820,00 evrov za vsakega otroka s posebnimi potrebami, ki je mlajši od treh let.
Olajšave ki so predvidene za vzdrževane otroke so teoretične, ker se dejansko pripadajoče olajšave zmanjšujejo s povečanjem dohodka.
Če drugega zakonca ni ali ni priznal svojih otrok ali zavezanec ni poročen, ali pa je poročen in se je razvezal, ima za prvega otroka pravico, če je bolj
ugodno, do olajšave, ki je predvidena za vzdrževanega zakonca. Subjekt, ki nudi davčno pomoč uporabi najbolj ugodno olajšavo. Te olajšave so med
seboj izmenljive.

2017

Olajšave za vzdrževane otroke, ki so predvidene za vsakega vzdrževanega otroka, je 950,00 evrov.
Ta odbitek je nadomeščen z zneskom:
 1.220,00 evrov za vsakega otroka, ki še ni dopolnil treh let;
 1.350,00 evrov za vsakega otroka s posebnimi potrebami, ki je starejši od treh let;
 1.620,00 evrov za vsakega otroka s posebnimi potrebami, ki je mlajši od treh let.

TABELA 6 - OLAJŠAVE ZA DELO V REDNEM DELOVNEM RAZMERJU IN PODOBNO
Olajšava za prihodke iz rednega delovnega razmerja in podobni dohodki navedeni v raz. 1 preglednice C, se nanaša na delovno dobo.
SKUPNI DOHODEK (1)

ZNESEK OLAJŠAVE (2)
1.880 (3)
902 x (28.000 – skupni dohodek)
978 +
20.000

ni višji od 8.000 evrov

Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje  Dodatek

2017

8.001 do 28.000 evrov

978 x

28.001 do 55.000 evrov

55.000 – skupni dohodek
27.000

nad 55.000 evrov

0

(1) Skupni dohodek je neto znesek brez glavnega prebivališča in njegovih pritiklin. V znesek prihodkov je treba prišteti tudi prihodek od stavb, ki je podvržen sistemu stanovanjskega kupona za oddajo v najem.
(2) Če je rezultat razmerij večji od 0 se le-tega povzame v prvih 4 decimalkah.
(3) Znesek dejansko pripadajoče olajšave ne more biti nižji od 690 eur za delovna razmerja za nedoločen čas in 1380 za delovna razmerja za določen čas.

TABELA 7 - OLAJŠAVE ZA DOHODKE OD POKOJNINE
Olajšava se sporoči za pokojninsko dobo v letu in se ne kumulira s tisto olajšavo, ki je predvidena za dohodke iz rednega delovnega razmerja, če se nanaša na isti
obdobje
SUBJEKTI IZPOD 75 LET
Skupni dohodek (1)

Znesek olajšave (2)
1.725 (3)

ni višji od 7.500 evrov

470 x (15.000 – skupni dohodek)
7.500

1.255 +

7.751 do 15.000 evrov

1.255 x

15.001 do 55.000 evrov
nad 55.000 evrov

55.000 – skupni dohodek
40.000

0

(1) Skupni dohodek je neto znesek brez glavnega prebivališča in njegovih pritiklin. V znesek prihodkov je treba prišteti tudi prihodek od stavb, ki je podvržen sistemu stanovanjskega kupona za oddajo v najem.
(2) Če je rezultat razmerij večji od 0, se le tega povzame v prvih 4 decimalkah.
(3) Višina dejansko pripadajoče olajšave ne more biti višja od 690 evrov.

SUBJEKTI, KI SO STARI 75 LET IN VEČ
Skupni dohodek (1)

Znesek olajšave (2)
1.880 (3)

ni višji od 8.00 evrov
1.297 +

8.001 do 15.000 evrov

583 (15.000 – skupni dohodek)
7.250

1.297 x

15.001 do 55.000 evrov
nad 55.000 evrov

55.000 – skupni dohodek
40.000

0

(1) Skupni dohodek je neto znesek brez glavnega prebivališča in njegovih pritiklin. V znesek prihodkov je treba prišteti tudi prihodek od stavb, ki je podvržen sistemu stanovanjskega kupona za oddajo v najem.
(2) Če je rezultat razmerij večji od 0, se le tega povzame v prvih 4 decimalkah.
(3) Višina dejansko pripadajoče olajšave ne more biti višja od 713 evrov.

TABELA 8 - OLAJŠAVE ZA DOHODKE PODOBNE DOHODKOM IZ REDNEGA DELOVNEGA RAZMERJA, KI SO NAVEDENI V RAZDELKU II,
PREGLEDNICA C ZA DRUGE DOHODKE NAVEDENE V PREGLEDNICI D, VRSTICA D3 IN VRSTICA D5
SKUPNI DOHODEK (1)

ZNESEK OLAJŠAVE (2)

ni višji od 4.800 evrov

1.104
55.000 – skupni dohodek
1.104 x
50.200

4.801 do 55.000 evrov
nad 55.000 evrov

0

(1) Skupni dohodek je neto znesek brez glavnega prebivališča in njegovih pritiklin. V znesek prihodkov je treba prišteti tudi prihodek od stavb, ki je podvržen sistemu stanovanjskega kupona za oddajo v najem.
(2) Če je rezultat razmerij večji od 0, se le tega povzame v prvih 4 decimalkah.
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TABELA 9 - NAJVIŠJE S SPORAZUMI DOLOČENE DAVČNE STOPNJE ZA TUJE DIVIDENDE

Alžirija, Argentina, Arzejbajdžan, Avstralija, Avstrija, Bangladeš, Belgija,
Belorusija, Brazilija, Ciper, Južna Koreja, Hrvaška, Danska, Ekvador, Estonija, Filipini, Finska, Francija, Nemčija, Japonska, Indonezija, Irska, Izrael,
Kazahstan, Kirgistan, Litva, Luksemburg, Makedonija, Maroko, Mehika,
Mozambik, Norveška, Nova Zelandija, Nizozemska, Portugalska, Velika
Britanija, Češka Republika, Senegal, Slovaška, Španija, Šrilanka, Južna
Afrika, Švedska, Švica, Tadžikistan, Turkmenistan, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Uganda, Vietnam in Zambija

10%

15%

Malta

0-15% (4)

Mavritius

15-40% (5)

Gruzija, Sirija, Savdska Arabija
Armenija

5-10% (6)

Oman
Gana, Letonija

5-10% (8)

Islandija, Libanon
Belorusija, Slovenija

5-15% (10)

5-10% (7)
5-15% (9)

Slonokoščena

15-18% (1)

Tajska
Katar in Združene države

Združeni arabski emirati, Moldavija

5-15% (2)

Indija, Pakistan

5-15% (11)
15-20% (12)
5-15% (13)
25%

15-35% (3)

20%
Trinidad in Tobago
Opozorilo Za nadaljnje informacije o veljavnih dogovorih glede pogodb o izogibanju dvojni obdavčitvi glej spletno stran www.finanze.it (med tematskimi sklopi na spletni strani izberite
“Mednarodna obdavčitev” in torej “Pogodbe in sporazumi”).
Grčija

(1) Stopnja v višini 18 odstotkov od dividend v bruto znesku se uporabi, če je dividende izplačala družba, rezident države Slonokoščene obale, ki je oproščena davka na dobiček ali tega davka
ne plačuje po redni stopnji, stopnja v višini 15 odstotkov pa v vseh drugih primerih.
(2) Stopnja v višini 5 odstotkov od dividend v bruto znesku se uporabi, če upravičenec posredno ali neposredno poseduje vsaj 25 odstotkov osnovnega kapitala družbe, ki izplačuje dividende,
stopnja v višini 15 odstotkov pa v vseh drugih primerih.
(3) Stopnja v višini 35 odstotkov se uporabi, če so dobički družbe, rezidenti Grčije, obdavčljivi le, ko so izplačani delničarjem, stopnja v višini 15 odstotkov pa v vseh drugih primerih.
4
( ) Stopnja v višini 15 odstotkov od dividend v bruto znesku se uporabi, če so bili izplačani dohodki ali dobički, doseženi v letih, ko je bila družba upravičena do davčnih olajšav, v ostalih
primerih ni predvidena obdavčitev.
(5) Stopnja v višini 40 odstotkov od dividend v bruto znesku se uporabi, če je dividende rezidentu Italije izplačala družba, rezident države Mauritius, ki po zakonodaji te države lahko od
obdavčljivega dobička odšteje dividende, stopnja v višini 15 odstotkov pa v vseh drugih primerih.
(6) 5 odstotkov, če je dejanski uporabnik država, ki ima vsaj 25 odstotni kapital v družbi, ki plača dividende.
(7) 5 odstotkov , če je dejanski uporabnik država, ki je imela vsaj 10 odstotkov kapitala v družbi, ki plača dividende (ta delež mora biti vsaj 100.000 ameriških dolarjev ali v enakovredni valuti)
v obdobju vsaj 12 mesecev pred datumom, ko so bile dividende prijavljene.
(8) 5 odstotkov če je dejanski uporabnik družba (ne osebna), ki ima vsaj 15 odstotkov kapitala v družbi, ki deli dividende.
9
( ) 5 odstotkov če je dejanski uporabnik država (ni osebna družba), ki ima vsaj10 odstotkov kapitala v družbi,ki plača ali deli dividende.
(10) 5 odstotkov če je dejanska uporabnica družba (ki ni osebna družba), ki je neposredno ali posredno imela vsaj 10 odstotkov kapitala v družbi, ki plača dividende za obdobje vsaj 12
mesecev pred datumom, ko so bile dividende prijavljene.
(11) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če ima dejanski uporabnik neposredno vsaj 25 odstotkov kapitala v družbi, ki plača dividende in 15 odstotkov bruto zneska za dividende v vseh drugih
primerih.
(12) 15 odstotkov če je uporabnik dividende družba s sedežem na Tajskem, ki ima vsaj 25 odstotkov delnic z glasovalno pravico družbe, ki plača dividende.
(13) 5 odstotkov, če je dejanski upravičenec družba (drugačna od partnerstva), ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje dividende za obdobje najmanj 12
mesecev pred datumom, na katerega so bile dividende prijavljene.

TABELA 10 - SEZNAM TUJIH DRZAV
ABU DABI .................................. 238
AFGANISTAN............................. 002
AJMAN ....................................... 239
ALAND ISOLE ........................... 292
ALBANIJA .................................. 087
ALŽIRIJA .................................... 003
AMERIŠKI DEVIŠKI OTOKI....... 221
AMERIŠKI PACIFIŠKI OTOKI .... 252
AMERIŠKA SAMOA .................. 148
ANDORA .................................... 004
ANGOLA .................................... 133
ANGUILLA.................................. 209
ANTARKTIKA ............................. 180
ANTIGUA IN BARBUDA............. 197
ARGENTINA .............................. 006
ARMENIJA ................................. 266
ARUBA ....................................... 212
ASCENSION .............................. 227
AVSTRALIJA .............................. 007
AVSTRIJA .................................. 008
AZERBEJDŽAN ......................... 268
BAHAMAS.................................. 160
BAHRAIN ................................... 169
BANGLADEŠ ............................. 130
BARBADOS ............................... 118
BELGIJA..................................... 009
BELIZE ....................................... 198
BELORUSIJA ............................. 264
BENIN ........................................ 158
BERMUDA ................................. 207
BOLGARIJA ............................... 012
BOLIVIJA.................................... 010
BONAIRE S. EUSTATIUS AND SABA 295
BOSNA IN HERCEGOVINA....... 274
BOTSVANA ................................ 098
BRAZILIJA.................................. 011
BRITANSKI DEVIŠKI OTOKI ..... 249
BRITANSKI TERITORIJ
INDIJSKEGA OCEANA .............. 245
BRUNEI DARUSSALAM ............ 125
BURKINA FASO ......................... 142
BURUNDI ................................... 025
BUTAN ....................................... 097
ČAD............................................ 144
CAMPIONE D'ITALIA ................. 139
ČEŠKA (REPUBLIKA)................ 275
CEUTA ....................................... 246
ČILE ........................................... 015
CIPER ........................................ 101
CLIPPERTON............................. 223
COOKOVI OTOKI ...................... 237
ČRNA GORA.............................. 290
CURACAO ................................. 296
DANSKA..................................... 021
DOMINIKA.................................. 192
DOMINIKANSKA(REPUBLIKA) . 063
DUBAJ........................................ 240

DŽIBUTI ..................................... 113
EGIPT......................................... 023
EKVADOR .................................. 024
EKVATORSKA GVINEJA ........... 167
ERITREJA .................................. 277
ESTONIJA.................................. 257
ETIOPIJA ................................... 026
FALKLANDSKI (OTOKI)............. 190
FILIPINI ..................................... 027
FINSKA ...................................... 028
FRANCIJA.................................. 029
FRANCOSKA GVAJANA............ 123
FRANCOSKA POLINEZIJA........ 225
FUIJAYRAH................................ 241
GABON ...................................... 157
GAMBIJA.................................... 164
GANA ......................................... 112
GIBRALTAR................................ 102
GOUGH...................................... 228
GRANADA.................................. 156
GRČIJA ...................................... 032
GRENLANDIJA .......................... 200
GRUZIJA .................................... 267
GUAM......................................... 154
GUJANA..................................... 159
GUERNSEY................................ 201
GVATEMALA .............................. 033
GVINEJA .................................... 137
GVINEJA BISSAU ...................... 185
HAITI .......................................... 034
HONDURAS............................... 035
HONG KONG ............................. 103
HRVAŠKA................................... 261
INDIJA ........................................ 114
INDONEZIJA .............................. 129
IRAK ........................................... 038
IRAN........................................... 039
IRSKA......................................... 040
ISLANDIJA ................................. 041
IZRAEL ...................................... 182
JAMAJKA ................................... 082
JAPONSKA ................................ 088
JERSEY C.I................................ 202
JORDANIJA ............................... 122
JUŽNA OSETIJA IN JUŽNO
SANDWICHEVO OTOČJE .......... 283
JUŽNA KOREJA......................... 084
JUŽNEM SUDANU .................... 297
JUŽNI FRANCOSKI TERITORIJ 183
JUŽNOAFRIŠKA REPUBBLIKA 078
KAJMANSKI (OTOKI) ................ 211
KAMBODŽA ............................... 135
KAMERUN ................................. 119
KANADA..................................... 013
KANARSKI OTOKI ..................... 100
KAZAKISTAN ............................. 269
KENIJA....................................... 116

KIRGIZISTAN ............................. 270
KIRIBATI..................................... 194
KITAJSKA................................... 016
KNEŽEVINA MONAKO .............. 091
KOLUMBIJA ............................... 017
KOMORSKI OTOKI ................... 176
KONGO ...................................... 145
KONGO (REP. DEMOKRATIČNA) 018
KOSOVO.................................... 291
KOSTA RIKA .............................. 019
KUBA.......................................... 020
KUVAIT....................................... 126
LAOS.......................................... 136
LESOTO..................................... 089
LETONIJA .................................. 258
LIBANON.................................... 095
LIBERIJA.................................... 044
LIBIJA......................................... 045
LIECHTENSTEIN ....................... 090
LITUANIJA ................................. 259
LUKSEMBURG .......................... 092
MADAGASKAR .......................... 104
MADEIRA ................................... 235
MADŽARSKA ............................. 077
MAKAO ...................................... 059
MAKEDONIJA ............................ 278
MALAVI ...................................... 056
MALDIVI ..................................... 127
MALEZIJA .................................. 106
MALI ........................................... 149
MALTA ........................................ 105
MAROKO ................................... 107
MARTINIKA................................ 213
MAURITANIJA............................ 141
MAURITIUS................................ 128
MAYOTTE .................................. 226
MEHIKA...................................... 046
MELILLA..................................... 231
MESTO VATIKAN....................... 093
MIKRONEZIJA (FEDERALNE
DRŽAVE)..................................... 215
MJANMAR.................................. 083
MOLDAVIJA ............................... 265
MONGOLIJA .............................. 110
MONTSERRAT .......................... 208
MOZAMBIK ................................ 134
NAMIBIJA................................... 206
NAURU....................................... 109
NEMČIJA.................................... 094
NEPAL........................................ 115
NIGER ........................................ 150
NIGERIJA................................... 117
NIKARAGVA............................... 047
NIUE........................................... 205
NIZOZEMSKA ............................ 050
NORVEŠKA ............................... 048
NOVA KALEDONIJA .................. 253
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NOVA ZELANDIJA ..................... 049
OMAN......................................... 163
OTOČJE CAROLINE ................. 256
OTOČJE FIDŽI .......................... 161
OTOK BOUVET ......................... 280
OTOK CHRISTMAS ................... 282
OTOK GUADALUPA .................. 214
OTOK HEARD IN OTOČJE
MCDONALD ................................ 284
OTOK MAN ................................ 203
OTOK NORFOLK....................... 285
OTOKI AZZORRE ...................... 234
OTOKI CHAFARINAS ................ 230
OTOKI CHAGOS........................ 255
OTOKI FAEROER ...................... 204
OTOKI KOKOS (KEELING) ....... 281
OTOKI MARSHALL.................... 217
OTOKI MIDWAY ......................... 177
OTOKI SALOMON ..................... 191
OTOKI SVALBARD AND JAN
MAYEN ....................................... 286
OTOKI TURKS IN CAICOS........ 210
OTOKI WAKE ............................ 178
PAKISTAN .................................. 036
PALAU........................................ 216
PALESTINA (SAMOSTOJNO
OZEMLJE)................................... 279
PANAMA .................................... 051
PAPUA NOVA GVINEJA............. 186
PARAGVAJ................................. 052
PENON DE ALHUCEMAS ......... 232
PENON DE VELEZ DE LA
GOMERA ................................... 233
PERU ......................................... 053
PITCAIRN................................... 175
POLJSKA ................................... 054
PORTORIKO .............................. 220
PORTUGALSKA ........................ 055
QATAR........................................ 168
RAS EL KAIMAH ........................ 242
REUNION................................... 247
REPUBLIKA SLOVAŠKA ........... 276
ROMUNIJA................................. 061
RUANDA .................................... 151
RUSIJA (FEDERACIJA) ............. 262
SAINT BARTHELEMY................ 293
SAINT KITTS E NEVIS .............. 195
SAINT-PIERRE E MIQUELON... 248
SALVADOR ................................ 064
SAMOA ...................................... 131
SAN MARINO............................. 037
SAO TOME E PRINCIPE ........... 187
SAVDSKA ARABIJA ................... 005
SENEGAL .................................. 152
SEJŠELSKI OTOKI .................... 189
SEVERNA KOREJA .................. 074
SEVERNI OTOKI MARIANNE ... 219

SEVERNI SAINT MARTIN ......... 222
SHARJAH................................... 243
SIERRA LEONE ......................... 153
SINGAPUR................................. 147
SINT MAARTEN (DUTCH PAR). 294
SIRIJA ........................................ 065
SLONOKOŠČENA OBALA ........ 146
SLOVENIJA................................ 260
SOMALIJA.................................. 066
ŠPANIJA..................................... 067
SRBIJA....................................... 289
SREDNJEAFRIŠKA
(REPUBLIKA)............................. 143
ŠRI LANKA................................. 085
ST. VINCENTE E LE
GRENADINE .............................. 196
SUDAN....................................... 070
SURINAM................................... 124
ŠVEDSKA .................................. 068
SVETA HELENA......................... 254
SVETA LUCIJA........................... 199
ŠVICA......................................... 071
SWAZILAND............................... 138
TAGIKISTAN............................... 272
TAJSKA ...................................... 072
TAJVAN ...................................... 022
TANZANIJA ................................ 057
TOGO......................................... 155
TOKELAU................................... 236
TONGA....................................... 162
TRINIDAD IN TOBAGO.............. 120
TRISTAN DA CUNHA................. 229
TUNIZIJA.................................... 075
TURČIJA .................................... 076
TURKMENISTAN ....................... 273
TUVALU ..................................... 193
UGANDA .................................... 132
UKRAJINA.................................. 263
UMM AL QAIWAIN ..................... 244
URUGVAJ .................................. 080
UZBEKISTAN ............................. 271
VANUATU................................... 121
VENEZUELA .............................. 081
VIETNAM ................................... 062
VZHODNI TIMOR....................... 287
WALLIS E FUTUNA ................... 218
YEMEN....................................... 042
ZAHODNA SAHARA .................. 166
ZAMBIJA .................................... 058
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 069
ZDRUŽENO KRALJESTVO ....... 031
ZELENI RT ................................. 188
ZIMBABVE ................................. 073
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Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Kitajska, Etiopija, Jugoslavija,
Malezija, Poljska, Romunija, Ruska Federacija, Srbija in Črna gora, Singapur, Slovenija, Tanzanija, Madžarska, Uzbekistan, Venezuela

NAJVIŠJA
DAVČNA

Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje  Dodatek

NAJVIŠJA
DAVČNA STOPNJA DRŽAVE

DRŽAVE

TABELA 11 - SEZNAM OBČIN, USTANOVLJENIH Z ZDRUŽITVIJO V LETU 2016,
KI SO UVEDLE RAZLIČNE DAVČNE STOPNJE ZA OBČINSKI DODATEK

Obrazec 730 Navodila za izpolnjevanje  Dodatek

2017

DATUM
ZDRUŽITVE

23/02/2016

01/01/2016

23/04/2016

01/01/2016

01/01/2016

NOVE OBČINE, NASTALE V LETU
2016 ZARADI ZDRUŽITVE OBČIN

ALPAGO

ALTO RENO TERME

BIENNO

CAMPIGLIA CERVO

MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

POKRAJINA

BL

PRVOTNE OBČINE

IDENTIFIKACIJSKA KODA BIVŠE OBČINE (1)

Bivša občina PIEVE D'ALPAGO

G638

Bivša občina PUOS D'ALPAGO

H092

Bivša občina FARRA D'ALPAGO

D506

Bivša občina GRANAGLIONE

E135

Bivša občina PORRETTA TERME

A558

BIENNO

A861

Bivša občina PRESTINE

H050

Bivša občina CAMPIGLIA CERVO

B508

Bivša občina QUITTENGO

H145

Bivša občina SAN PAOLO CERVO

I074

Bivša občina MONTE COLOMBO

F476

Bivša občina MONTESCUDO

F641

BO

BS

BI

RN

(1) Identifikacijska koda bivše občine se navede v okence "Združitev občin" na naslovnici obrazca 730/2017.
Če ste v letu 2016 preselili naslov stalnega bivališča iz občin, nastalih dne 1. januarja 2016, v katero od občin, naštetih v seznamu, se mora v okencu "Združitev
občin" navesti identifikacijska koda občine, navedene kot davčni domicil dne 1. januarja 2017. V tem primeru se v vrstici, ki se nanaša na davčni domicil dne 1.
januarja 2016, navede občina izvora.
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OBČINSKE KATASTRSKE ŠIFRE
ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

A001 ABANO TERME

PD

A119

A004 ABBADIA CERRETO

LO

A120 ALANNO

A005 ABBADIA LARIANA

LC

A006 ABBADIA SAN SALVATORE

SI

A007 ABBASANTA

OR

A008 ABBATEGGIO

PE

A010 ABBIATEGRASSO
A012 ABETONE

ALAGNA VALSESIA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

VC

A235 ALTINO

CH

A348 AQUINO

FR

A473 ASSAGO

MI

PE

A236 ALTISSIMO

VI

A350 ARADEO

LE

A474 ASSEMINI

CA

A121 ALANO DI PIAVE

BL

A237 ALTIVOLE

TV

A351 ARAGONA

AG

A475 ASSISI

PG

A122 ALASSIO

SV

A238 ALTO

CN

A352 ARAMENGO

AT

A476 ASSO

CO

A123 ALATRI

FR

M369 ALTO RENO TERME

BO

A354 ARBA

PN

A477 ASSOLO

OR

A124 ALBA

CN

A239 ALTOFONTE

PA

A357 ARBOREA

OR

A478 ASSORO

EN

MI

A125 ALBA ADRIATICA

TE

A240 ALTOMONTE

CS

A358 ARBORIO

VC

A479 ASTI

AT

PT

A126 ALBAGIARA

OR

A241 ALTOPASCIO

LU

A359 ARBUS

VS

A480 ASUNI

OR

A013 ABRIOLA

PZ

A127 ALBAIRATE

MI

M350 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

TN

A360 ARCADE

TV

A481 ATELETA

AQ

A014 ACATE

RG

A128 ALBANELLA

SA

A242 ALVIANO

TR

A363 ARCE

FR

A482 ATELLA

PZ

A015 ACCADIA

FG

A131 ALBANO DI LUCANIA

PZ

A243 ALVIGNANO

CE

A365 ARCENE

BG

A484 ATENA LUCANA

SA

A016 ACCEGLIO

CN

A132 ALBANO LAZIALE

RM

A244 ALVITO

FR

A366 ARCEVIA

AN

A485 ATESSA

CH

A017 ACCETTURA

MT

A129 ALBANO SANT'ALESSANDRO

BG

A246 ALZANO LOMBARDO

BG

A367 ARCHI

CH

A486 ATINA

FR

A018 ACCIANO

AQ

A130 ALBANO VERCELLESE

VC

A245 ALZANO SCRIVIA

AL

A369 ARCIDOSSO

GR

A487 ATRANI

SA

A019 ACCUMOLI

RI

A134 ALBAREDO ARNABOLDI

PV

A249 ALZATE BRIANZA

CO

A370 ARCINAZZO ROMANO

RM

A488 ATRI

TE

A020 ACERENZA

PZ

A137 ALBAREDO D'ADIGE

VR

A251 AMALFI

SA

A371 ARCISATE

VA

A489 ATRIPALDA

AV

A023 ACERNO

SA

A135 ALBAREDO PER SAN MARCO

SO

A252 AMANDOLA

FM

A372 ARCO

TN

A490 ATTIGLIANO

TR

A024 ACERRA

NA

A138 ALBARETO

PR

A253 AMANTEA

CS

A373 ARCOLA

SP

A491 ATTIMIS

UD

A025 ACI BONACCORSI

CT

A139 ALBARETTO DELLA TORRE

CN

A254 AMARO

UD

A374 ARCOLE

VR

A492 ATZARA

NU

A026 ACI CASTELLO

CT

A143 ALBAVILLA

CO

A255 AMARONI

CZ

A375 ARCONATE

MI

A493 AUDITORE

PU

A027 ACI CATENA

CT

A145 ALBENGA

SV

A256 AMASENO

FR

A376 ARCORE

MB

A494 AUGUSTA

SR

A029 ACI SANT'ANTONIO

CT

A146 ALBERA LIGURE

AL

A257 AMATO

CZ

A377 ARCUGNANO

VI

A495 AULETTA

SA

A028 ACIREALE

CT

A149 ALBEROBELLO

BA

A258 AMATRICE

RI

A379 ARDARA

SS

A496 AULLA

MS

A031 ACQUACANINA

MC

A150 ALBERONA

FG

A259 AMBIVERE

BG

A380 ARDAULI

OR

A497 AURANO

VB

A032 ACQUAFONDATA

FR

A153 ALBESE CON CASSANO

CO

M351 AMBLAR-DON

TN

M213 ARDEA

RM

A499 AURIGO

IM

A033 ACQUAFORMOSA

CS

A154 ALBETTONE

VI

A261 AMEGLIA

SP

A382 ARDENNO

SO

A501 AURONZO DI CADORE

BL

A034 ACQUAFREDDA

BS

A155 ALBI

CZ

A262 AMELIA

TR

A383 ARDESIO

BG

A502 AUSONIA

FR

A035 ACQUALAGNA

PU

A158 ALBIANO

TN

A263 AMENDOLARA

CS

A385 ARDORE

RC

A503 AUSTIS

NU

A039 ACQUANEGRA CREMONESE

CR

A157 ALBIANO D'IVREA

TO

A264 AMENO

NO

A386 ARENA

VV

A506 AVEGNO

GE

A038 ACQUANEGRA SUL CHIESE

MN

A159 ALBIATE

MB

A265 AMOROSI

BN

A387 ARENA PO

PV

A507 AVELENGO .HAFLING.

BZ

A040 ACQUAPENDENTE

VT

A160 ALBIDONA

CS

A267 AMPEZZO

UD

A388 ARENZANO

GE

A508 AVELLA

AV

A041 ACQUAPPESA

CS

A161 ALBIGNASEGO

PD

A268 ANACAPRI

NA

A389 ARESE

MI

A509 AVELLINO

AV

A042 ACQUARICA DEL CAPO

LE

A162 ALBINEA

RE

A269 ANAGNI

FR

A390 AREZZO

AR

A511

BG

A043 ACQUARO

VV

A163 ALBINO

BG

A270 ANCARANO

TE

A391 ARGEGNO

CO

A512 AVERSA

A044 ACQUASANTA TERME

AP

A164 ALBIOLO

CO

A271 ANCONA

AN

A392 ARGELATO

BO

A514 AVETRANA

TA

A045 ACQUASPARTA

TR

A166 ALBISOLA SUPERIORE

SV

A272 ANDALI

CZ

A393 ARGENTA

FE

A515 AVEZZANO

AQ

A050 ACQUAVIVA COLLECROCE

CB

A165 ALBISSOLA MARINA

SV

A274 ANDALO

TN

A394 ARGENTERA

CN

A516 AVIANO

PN

A048 ACQUAVIVA DELLE FONTI

BA

A167 ALBIZZATE

VA

A273 ANDALO VALTELLINO

SO

A396 ARGUELLO

CN

A517 AVIATICO

BG

A051 ACQUAVIVA D'ISERNIA

IS

A171 ALBONESE

PV

A275 ANDEZENO

TO

A397 ARGUSTO

CZ

A518 AVIGLIANA

TO

A047 ACQUAVIVA PICENA

AP

A172 ALBOSAGGIA

SO

A278 ANDORA

SV

A398 ARI

CH

A519 AVIGLIANO

PZ

A049 ACQUAVIVA PLATANI

CL

A173 ALBUGNANO

AT

A280 ANDORNO MICCA

BI

A399 ARIANO IRPINO

AV

M258 AVIGLIANO UMBRO

TR

M211 ACQUEDOLCI

ME

A175 ALBUZZANO

PV

A281 ANDRANO

LE

A400 ARIANO NEL POLESINE

RO

A520 AVIO

TN

A052 ACQUI TERME

AL

A176 ALCAMO

TP

A282 ANDRATE

TO

A401 ARICCIA

RM

A521 AVISE

AO

A053 ACRI

CS

A177 ALCARA LI FUSI

ME

A283 ANDREIS

PN

A402 ARIELLI

CH

A522 AVOLA

SR

A054 ACUTO

FR

A178 ALDENO

TN

A284 ANDRETTA

AV

A403 ARIENZO

CE

A523 AVOLASCA

AL

A055 ADELFIA

BA

A179 ALDINO .ALDEIN.

BZ

A285 ANDRIA

BT

A405 ARIGNANO

TO

A094 AYAS

AO

A056 ADRANO

CT

A180 ALES

OR

A286 ANDRIANO .ANDRIAN.

BZ

A407 ARITZO

NU

A108 AYMAVILLES

AO

A057 ADRARA SAN MARTINO

BG

A182 ALESSANDRIA

AL

A287 ANELA

SS

A409 ARIZZANO

VB

A525 AZEGLIO

TO

A058 ADRARA SAN ROCCO

BG

A183 ALESSANDRIA DEL CARRETTO

CS

A288 ANFO

BS

A412 ARLENA DI CASTRO

VT

A526 AZZANELLO

CR

A059 ADRIA

RO

A181 ALESSANDRIA DELLA ROCCA

AG

A290 ANGERA

VA

A413 ARLUNO

MI

A527 AZZANO D'ASTI

AT

A060 ADRO

BS

A184 ALESSANO

LE

A291 ANGHIARI

AR

A414 ARMENO

NO

A530 AZZANO DECIMO

PN

A061 AFFI

VR

A185 ALEZIO

LE

A292 ANGIARI

VR

A415 ARMENTO

PZ

A529 AZZANO MELLA

BS

A062 AFFILE

RM

A186 ALFANO

SA

A293 ANGOLO TERME

BS

A418 ARMO

IM

A528 AZZANO SAN PAOLO

BG

A064 AFRAGOLA

NA

A187 ALFEDENA

AQ

A294 ANGRI

SA

A419 ARMUNGIA

CA

A531 AZZATE

VA

A065 AFRICO

RC

A188 ALFIANELLO

BS

A295 ANGROGNA

TO

A424 ARNAD

AO

A532 AZZIO

VA

A067 AGAZZANO

PC

A189 ALFIANO NATTA

AL

A297 ANGUILLARA SABAZIA

RM

A421 ARNARA

FR

A533 AZZONE

BG

A068 AGEROLA

NA

A191 ALFONSINE

RA

A296 ANGUILLARA VENETA

PD

A422 ARNASCO

SV

A534 BACENO

VB

A069 AGGIUS

OT

A192 ALGHERO

SS

A299 ANNICCO

CR

A425 ARNESANO

LE

A535 BACOLI

NA

A070 AGIRA

EN

A193 ALGUA

BG

A301 ANNONE DI BRIANZA

LC

A427 AROLA

VB

A536 BADALUCCO

IM

A071 AGLIANA

PT

A194 ALI'

ME

A302 ANNONE VENETO

VE

A429 ARONA

NO

M214 BADESI

OT

A072 AGLIANO TERME

AT

A201 ALI' TERME

ME

A303 ANOIA

RC

A430 AROSIO

CO

A537 BADIA .ABTEI.

BZ

A074 AGLIE'

TO

A195 ALIA

PA

A304 ANTEGNATE

BG

A431 ARPAIA

BN

A540 BADIA CALAVENA

VR

H848 AGLIENTU

OT

A196 ALIANO

MT

A306 ANTERIVO .ALTREI.

BZ

A432 ARPAISE

BN

A538 BADIA PAVESE

PV

A075 AGNA

PD

A197 ALICE BEL COLLE

AL

A305 ANTEY-SAINT-ANDRE'

AO

A433 ARPINO

FR

A539 BADIA POLESINE

RO

A076 AGNADELLO

CR

A198 ALICE CASTELLO

VC

A309 ANTICOLI CORRADO

RM

A434 ARQUA' PETRARCA

PD

A541 BADIA TEDALDA

AR

A077 AGNANA CALABRA

RC

A199 ALICE SUPERIORE

TO

A312 ANTIGNANO

AT

A435 ARQUA' POLESINE

RO

A542 BADOLATO

CZ

A080 AGNONE

IS

A200 ALIFE

CE

A313 ANTILLO

ME

A437 ARQUATA DEL TRONTO

AP

A544 BAGALADI

RC

A082 AGNOSINE

BS

A202 ALIMENA

PA

A314 ANTONIMINA

RC

A436 ARQUATA SCRIVIA

AL

A546 BAGHERIA

PA

A083 AGORDO

BL

A203 ALIMINUSA

PA

A315 ANTRODOCO

RI

A438 ARRE

PD

A547 BAGNACAVALLO

RA

A084 AGOSTA

RM

A204 ALLAI

OR

A317 ANTRONA SCHIERANCO

VB

A439 ARRONE

TR

A552 BAGNARA CALABRA

RC

A085 AGRA

VA

A206 ALLEGHE

BL

A318 ANVERSA DEGLI ABRUZZI

AQ

A441 ARSAGO SEPRIO

VA

A551 BAGNARA DI ROMAGNA

RA

A087 AGRATE BRIANZA

MB

A205 ALLEIN

AO

A319 ANZANO DEL PARCO

CO

A443 ARSIE'

BL

A550 BAGNARIA

PV

A088 AGRATE CONTURBIA

NO

A207 ALLERONA

TR

A320 ANZANO DI PUGLIA

FG

A444 ARSIERO

VI

A553 BAGNARIA ARSA

UD

A089 AGRIGENTO

AG

A208 ALLISTE

LE

A321 ANZI

PZ

A445 ARSITA

TE

A555 BAGNASCO

CN

A091 AGROPOLI

SA

A210 ALLUMIERE

RM

A323 ANZIO

RM

A446 ARSOLI

RM

A557 BAGNATICA

BG

A092 AGUGLIANO

AN

A211

AL

A324 ANZOLA DELL'EMILIA

BO

A447 ARTA TERME

UD

A560 BAGNI DI LUCCA

LU

A093 AGUGLIARO

VI

A214 ALME'

BG

A325 ANZOLA D'OSSOLA

VB

A448 ARTEGNA

UD

A564 BAGNO A RIPOLI

FI

A096 AICURZIO

MB

A216 ALMENNO SAN BARTOLOMEO

BG

A326 AOSTA

AO

A449 ARTENA

RM

A565 BAGNO DI ROMAGNA

FC

A097 AIDOMAGGIORE

OR

A217 ALMENNO SAN SALVATORE

BG

A327 APECCHIO

PU

A451 ARTOGNE

BS

A567 BAGNOLI DEL TRIGNO

IS

A098 AIDONE

EN

A218 ALMESE

TO

A328 APICE

BN

A452 ARVIER

AO

A568 BAGNOLI DI SOPRA

PD

A100 AIELLI

AQ

A220 ALONTE

VI

A329 APIRO

MC

A453 ARZACHENA

OT

A566 BAGNOLI IRPINO

AV

A102 AIELLO CALABRO

CS

M375 ALPAGO

BL

A330 APOLLOSA

BN

A440 ARZAGO D'ADDA

BG

A570 BAGNOLO CREMASCO

CR

A103 AIELLO DEL FRIULI

UD

A221 ALPETTE

TO

A333 APPIANO GENTILE

CO

A454 ARZANA

OG

A572 BAGNOLO DEL SALENTO

LE

A101 AIELLO DEL SABATO

AV

A222 ALPIGNANO

TO

A332 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN

A455 ARZANO

NA

A574 BAGNOLO DI PO

RO

A105 AIETA

CS

A223 ALSENO

PC

AN DER.

BZ

A458 ARZERGRANDE

PD

A573 BAGNOLO IN PIANO

RE

A106 AILANO

CE

A224 ALSERIO

CO

A334 APPIGNANO

MC

A459 ARZIGNANO

VI

A569 BAGNOLO MELLA

BS

A107 AILOCHE

BI

A225 ALTAMURA

BA

A335 APPIGNANO DEL TRONTO

AP

A460 ASCEA

SA

A571 BAGNOLO PIEMONTE

CN

A109 AIRASCA

TO

A226 ALTARE

SV

A337 APRICA

SO

A461 ASCIANO

SI

A575 BAGNOLO SAN VITO

MN

A110

AIROLA

BN

M349 ALTAVALLE

TN

A338 APRICALE

IM

A462 ASCOLI PICENO

AP

A576 BAGNONE

MS

A111

AIROLE

IM

A228 ALTAVILLA IRPINA

AV

A339 APRICENA

FG

A463 ASCOLI SATRIANO

FG

A577 BAGNOREGIO

VT

A112

AIRUNO

LC

A229 ALTAVILLA MILICIA

PA

A340 APRIGLIANO

CS

A464 ASCREA

RI

A578 BAGOLINO

BS

ALLUVIONI CAMBIO'

AVERARA

CE

A113

AISONE

CN

A227 ALTAVILLA MONFERRATO

AL

A341 APRILIA

LT

A465 ASIAGO

VI

A579 BAIA E LATINA

CE

A116

ALA

TN

A230 ALTAVILLA SILENTINA

SA

A343 AQUARA

SA

A467 ASIGLIANO VENETO

VI

A580 BAIANO

AV

A115

ALA' DEI SARDI

OT

A231 ALTAVILLA VICENTINA

VI

A344 AQUILA D'ARROSCIA

IM

A466 ASIGLIANO VERCELLESE

VC

A581 BAIARDO

IM

A117

ALA DI STURA

TO

A233 ALTIDONA

FM

A346 AQUILEIA

UD

A470 ASOLA

MN

A584 BAIRO

TO

A118

ALAGNA

PV

A234 ALTILIA

CS

A347 AQUILONIA

AV

A471 ASOLO

TV

A586 BAISO

RE

-I-

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

A587 BALANGERO

TO

A716 BATTIFOLLO

CN

A837 BEVILACQUA

VR

A977 BONO

SS

B104 BOVINO

FG

A588 BALDICHIERI D'ASTI

AT

A717 BATTIPAGLIA

SA

A841 BIANCAVILLA

CT

A978 BONORVA

SS

B105 BOVISIO-MASCIAGO

MB

A590 BALDISSERO CANAVESE

TO

A718 BATTUDA

PV

A842 BIANCHI

CS

A979 BONVICINO

CN

B106 BOVOLENTA

PD

A589 BALDISSERO D'ALBA

CN

A719 BAUCINA

PA

A843 BIANCO

RC

A981 BORBONA

RI

B107 BOVOLONE

VR

A591 BALDISSERO TORINESE

TO

A721 BAULADU

OR

A844 BIANDRATE

NO

A982 BORCA DI CADORE

BL

B109 BOZZOLE

AL

A592 BALESTRATE

PA

A722 BAUNEI

OG

A845 BIANDRONNO

VA

A983 BORDANO

UD

B110

BOZZOLO

MN

A593 BALESTRINO

SV

A725 BAVENO

VB

A846 BIANZANO

BG

A984 BORDIGHERA

IM

B111

BRA

CN

A594 BALLABIO

LC

A728 BEDERO VALCUVIA

VA

A847 BIANZE'

VC

A986 BORDOLANO

CR

B112

BRACCA

BG

A597 BALLAO

CA

A729 BEDIZZOLE

BS

A848 BIANZONE

SO

A987 BORE

PR

B114

BRACCIANO

RM

A599 BALME

TO

A730 BEDOLLO

TN

A849 BIASSONO

MB

A988 BORETTO

RE

B115

BRACIGLIANO

SA

A600 BALMUCCIA

VC

A731 BEDONIA

PR

A850 BIBBIANO

RE

A989 BORGARELLO

PV

B116

BRAIES .PRAGS.

BZ

A601 BALOCCO

VC

A732 BEDULITA

BG

A851 BIBBIENA

AR

A990 BORGARO TORINESE

TO

B117

BRALLO DI PREGOLA

PV

A603 BALSORANO

AQ

A733 BEE

VB

A852 BIBBONA

LI

A991 BORGETTO

PA

B118

BRANCALEONE

RC

A604 BALVANO

PZ

A734 BEINASCO

TO

A853 BIBIANA

TO

A993 BORGHETTO D'ARROSCIA

IM

B120 BRANDICO

BS

A605 BALZOLA

AL

A735 BEINETTE

CN

A854 BICCARI

FG

A998 BORGHETTO DI BORBERA

AL

B121 BRANDIZZO

TO

A606 BANARI

SS

A736 BELCASTRO

CZ

A855 BICINICCO

UD

A992 BORGHETTO DI VARA

SP

B123 BRANZI

BG

A607 BANCHETTE

TO

A737 BELFIORE

VR

A856 BIDONI'

OR

A995 BORGHETTO LODIGIANO

LO

B124 BRAONE

BS

A610 BANNIO ANZINO

VB

A740 BELFORTE ALL'ISAURO

PU

A859 BIELLA

BI

A999 BORGHETTO SANTO SPIRITO

SV

B126 BREBBIA

VA

A612 BANZI

PZ

A739 BELFORTE DEL CHIENTI

MC

A861 BIENNO

BS

B001 BORGHI

FC

B128 BREDA DI PIAVE

TV

A613 BAONE

PD

A738 BELFORTE MONFERRATO

AL

A863 BIENO

TN

B002 BORGIA

CZ

B131 BREGANO

VA

A614 BARADILI

OR

A741 BELGIOIOSO

PV

A864 BIENTINA

PI

B003 BORGIALLO

TO

B132 BREGANZE

VI

A615 BARAGIANO

PZ

A742 BELGIRATE

VB

A866 BIGARELLO

MN

B005 BORGIO VEREZZI

SV

B134 BREGNANO

CO

A616 BARANELLO

CB

A743 BELLA

PZ

A870 BINAGO

CO

B007 BORGO A MOZZANO

LU

B136 BREIA

VC

A617 BARANO D'ISCHIA

NA

M335 BELLAGIO

CO

A872 BINASCO

MI

M352 BORGO CHIESE

TN

B137 BREMBATE

BG

A618 BARANZATE

MI

A745 BELLANO

LC

A874 BINETTO

BA

B009 BORGO D'ALE

VC

B138 BREMBATE DI SOPRA

BG

A619 BARASSO

VA

A746 BELLANTE

TE

A876 BIOGLIO

BI

B010 BORGO DI TERZO

BG

B141 BREMBIO

LO

A621 BARATILI SAN PIETRO

OR

A747 BELLARIA-IGEA MARINA

RN

A877 BIONAZ

AO

M353 BORGO LARES

TN

B142 BREME

PV

A625 BARBANIA

TO

A749 BELLEGRA

RM

A878 BIONE

BS

B026 BORGO PACE

PU

B143 BRENDOLA

VI

A626 BARBARA

AN

A750 BELLINO

CN

A880 BIRORI

NU

B028 BORGO PRIOLO

PV

B144 BRENNA

CO

A628 BARBARANO ROMANO

VT

A751 BELLINZAGO LOMBARDO

MI

A881 BISACCIA

AV

B033 BORGO SAN DALMAZZO

CN

B145 BRENNERO .BRENNER.

BZ

A627 BARBARANO VICENTINO

VI

A752 BELLINZAGO NOVARESE

NO

A882 BISACQUINO

PA

B035 BORGO SAN GIACOMO

BS

B149 BRENO

BS

A629 BARBARESCO

CN

M294 BELLIZZI

SA

A883 BISCEGLIE

BT

B017 BORGO SAN GIOVANNI

LO

B150 BRENTA

VA

A630 BARBARIGA

BS

A755 BELLONA

CE

A884 BISEGNA

AQ

B036 BORGO SAN LORENZO

FI

B152 BRENTINO BELLUNO

VR

A631 BARBATA

BG

A756 BELLOSGUARDO

SA

A885 BISENTI

TE

B037 BORGO SAN MARTINO

AL

B153 BRENTONICO

TN

A632 BARBERINO DI MUGELLO

FI

A757 BELLUNO

BL

A887 BISIGNANO

CS

B038 BORGO SAN SIRO

PV

B154 BRENZONE SUL GARDA

VR

A633 BARBERINO VAL D'ELSA

FI

A759 BELLUSCO

MB

A889 BISTAGNO

AL

B043 BORGO TICINO

NO

B156 BRESCELLO

RE

A634 BARBIANELLO

PV

A762 BELMONTE CALABRO

CS

A891 BISUSCHIO

VA

B044 BORGO TOSSIGNANO

BO

B157 BRESCIA

BS

A635 BARBIANO .BARBIAN.

BZ

A763 BELMONTE CASTELLO

FR

A892 BITETTO

BA

B042 BORGO VAL DI TARO

PR

B158 BRESIMO

TN

A637 BARBONA

PD

A761 BELMONTE DEL SANNIO

IS

A893 BITONTO

BA

B006 BORGO VALSUGANA

TN

B159 BRESSANA BOTTARONE

PV

A638 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ME

A765 BELMONTE IN SABINA

RI

A894 BITRITTO

BA

A996 BORGO VELINO

RI

B160 BRESSANONE .BRIXEN.

BZ

A639 BARCHI

PU

A764 BELMONTE MEZZAGNO

PA

A895 BITTI

NU

B046 BORGO VERCELLI

VC

B161 BRESSANVIDO

VI

A640 BARCIS

PN

A760 BELMONTE PICENO

FM

A896 BIVONA

AG

M340 BORGO VIRGILIO

MN

B162 BRESSO

MI

A643 BARD

AO

A766 BELPASSO

CT

A897 BIVONGI

RC

B015 BORGOFRANCO D'IVREA

TO

B165 BREZ

TN

A645 BARDELLO

VA

A768 BELSITO

CS

A898 BIZZARONE

CO

B013 BORGOFRANCO SUL PO

MN

B166 BREZZO DI BEDERO

VA

A646 BARDI

PR

A772 BELVEDERE DI SPINELLO

KR

A902 BLEGGIO SUPERIORE

TN

B016 BORGOLAVEZZARO

NO

B167 BRIAGLIA

CN

A647 BARDINETO

SV

A774 BELVEDERE LANGHE

CN

A903 BLELLO

BG

B018 BORGOMALE

CN

B169 BRIATICO

VV

A650 BARDOLINO

VR

A773 BELVEDERE MARITTIMO

CS

A857 BLERA

VT

B019 BORGOMANERO

NO

B171 BRICHERASIO

TO

A651 BARDONECCHIA

TO

A769 BELVEDERE OSTRENSE

AN

A904 BLESSAGNO

CO

B020 BORGOMARO

IM

B172 BRIENNO

CO

A652 BAREGGIO

MI

A770 BELVEGLIO

AT

A905 BLEVIO

CO

B021 BORGOMASINO

TO

B173 BRIENZA

PZ

A653 BARENGO

NO

A776 BELVI'

NU

M268 BLUFI

PA

M370 BORGOMEZZAVALLE

VB

B175 BRIGA ALTA

CN

A655 BARESSA

OR

A777 BEMA

SO

A906 BOARA PISANI

PD

B024 BORGONE SUSA

TO

B176 BRIGA NOVARESE

NO

A656 BARETE

AQ

A778 BENE LARIO

CO

A909 BOBBIO

PC

B025 BORGONOVO VAL TIDONE

PC

B178 BRIGNANO GERA D'ADDA

BG

A657 BARGA

LU

A779 BENE VAGIENNA

CN

A910 BOBBIO PELLICE

TO

B029 BORGORATTO ALESSANDRINO

AL

B179 BRIGNANO-FRASCATA

AL

A658 BARGAGLI

GE

A780 BENESTARE

RC

A911

NO

B030 BORGORATTO MORMOROLO

PV

B180 BRINDISI

BR

A660 BARGE

CN

A781 BENETUTTI

SS

A912 BOCCHIGLIERO

CS

B031 BORGORICCO

PD

B181 BRINDISI MONTAGNA

PZ

A661 BARGHE

BS

A782 BENEVELLO

CN

A914 BOCCIOLETO

VC

B008 BORGOROSE

RI

B182 BRINZIO

VA

A662 BARI

BA

A783 BENEVENTO

BN

A916 BOCENAGO

TN

B040 BORGOSATOLLO

BS

B183 BRIONA

NO

A663 BARI SARDO

OG

A784 BENNA

BI

A918 BODIO LOMNAGO

VA

B041 BORGOSESIA

VC

B184 BRIONE

BS

A664 BARIANO

BG

A785 BENTIVOGLIO

BO

A919 BOFFALORA D'ADDA

LO

B048 BORMIDA

SV

B187 BRIOSCO

MB

A665 BARICELLA

BO

A786 BERBENNO

BG

A920 BOFFALORA SOPRA TICINO

MI

B049 BORMIO

SO

B188 BRISIGHELLA

RA

A666 BARILE

PZ

A787 BERBENNO DI VALTELLINA

SO

A922 BOGLIASCO

GE

B051 BORNASCO

PV

B191 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA

VA

A667 BARISCIANO

AQ

A788 BERCETO

PR

A925 BOGNANCO

VB

B054 BORNO

BS

B192 BRISSOGNE

AO

A668 BARLASSINA

MB

A789 BERCHIDDA

OT

A929 BOGOGNO

NO

B055 BORONEDDU

OR

B193 BRITTOLI

PE

A669 BARLETTA

BT

A791 BEREGAZZO CON FIGLIARO

CO

A931 BOISSANO

SV

B056 BORORE

NU

B194 BRIVIO

LC

A670 BARNI

CO

A792 BEREGUARDO

PV

A930 BOJANO

CB

B057 BORRELLO

CH

B195 BROCCOSTELLA

FR

A671 BAROLO

CN

A793 BERGAMASCO

AL

A932 BOLANO

SP

B058 BORRIANA

BI

B196 BROGLIANO

VI

A673 BARONE CANAVESE

TO

A794 BERGAMO

BG

A937 BOLGARE

BG

B061 BORSO DEL GRAPPA

TV

B197 BROGNATURO

VV

A674 BARONISSI

SA

A795 BERGANTINO

RO

A940 BOLLATE

MI

B062 BORTIGALI

NU

B198 BROLO

ME

A676 BARRAFRANCA

EN

A796 BERGEGGI

SV

A941 BOLLENGO

TO

B063 BORTIGIADAS

OT

B200 BRONDELLO

CN

A677 BARRALI

CA

A798 BERGOLO

CN

A944 BOLOGNA

BO

B064 BORUTTA

SS

B201 BRONI

PV

A678 BARREA

AQ

A799 BERLINGO

BS

A945 BOLOGNANO

PE

B067 BORZONASCA

GE

B202 BRONTE

CT

A681 BARUMINI

VS

A801 BERNALDA

MT

A946 BOLOGNETTA

PA

B068 BOSA

OR

B203 BRONZOLO .BRANZOLL.

BZ

A683 BARZAGO

LC

A802 BERNAREGGIO

MB

A947 BOLOGNOLA

MC

B069 BOSARO

RO

B204 BROSSASCO

CN

A684 BARZANA

BG

A804 BERNATE TICINO

MI

A948 BOLOTANA

NU

B070 BOSCHI SANT'ANNA

VR

B205 BROSSO

TO

A686 BARZANO'

LC

A805 BERNEZZO

CN

A949 BOLSENA

VT

B073 BOSCO CHIESANUOVA

VR

B207 BROVELLO-CARPUGNINO

VB

A687 BARZIO

LC

A806 BERRA

FE

A950 BOLTIERE

BG

B071 BOSCO MARENGO

AL

B209 BROZOLO

TO

A689 BASALUZZO

AL

A809 BERTINORO

FC

A952 BOLZANO .BOZEN.

BZ

B075 BOSCONERO

TO

B212 BRUGHERIO

MB

A690 BASCAPE'

PV

A810 BERTIOLO

UD

A953 BOLZANO NOVARESE

NO

B076 BOSCOREALE

NA

B213 BRUGINE

PD

A691 BASCHI

TR

A811

LO

A954 BOLZANO VICENTINO

VI

B077 BOSCOTRECASE

NA

B214 BRUGNATO

SP

A692 BASCIANO

TE

A812 BERZANO DI SAN PIETRO

AT

A955 BOMARZO

VT

B079 BOSIA

CN

B215 BRUGNERA

PN

A694 BASELGA DI PINE'

TN

A813 BERZANO DI TORTONA

AL

A956 BOMBA

CH

B080 BOSIO

AL

B216 BRUINO

TO

A696 BASELICE

BN

A816 BERZO DEMO

BS

A957 BOMPENSIERE

CL

B081 BOSISIO PARINI

LC

B217 BRUMANO

BG
CO

BERTONICO

BOCA

A697 BASIANO

MI

A817 BERZO INFERIORE

BS

A958 BOMPIETRO

PA

B082 BOSNASCO

PV

B218 BRUNATE

A698 BASICO'

ME

A815 BERZO SAN FERMO

BG

A959 BOMPORTO

MO

B083 BOSSICO

BG

B219 BRUNELLO

VA

A699 BASIGLIO

MI

A818 BESANA IN BRIANZA

MB

A960 BONARCADO

OR

B084 BOSSOLASCO

CN

B220 BRUNICO .BRUNECK.

BZ

A700 BASILIANO

UD

A819 BESANO

VA

A961 BONASSOLA

SP

B085 BOTRICELLO

CZ

B221 BRUNO

AT

A702 BASSANO BRESCIANO

BS

A820 BESATE

MI

A963 BONATE SOPRA

BG

B086 BOTRUGNO

LE

B223 BRUSAPORTO

BG

A703 BASSANO DEL GRAPPA

VI

A821 BESENELLO

TN

A962 BONATE SOTTO

BG

B088 BOTTANUCO

BG

B225 BRUSASCO

TO

A706 BASSANO IN TEVERINA

VT

A823 BESENZONE

PC

A964 BONAVIGO

VR

B091 BOTTICINO

BS

B227 BRUSCIANO

NA
VA

A704 BASSANO ROMANO

VT

A825 BESNATE

VA

A965 BONDENO

FE

B094 BOTTIDDA

SS

B228 BRUSIMPIANO

A707 BASSIANO

LT

A826 BESOZZO

VA

A968 BONDONE

TN

B097 BOVA

RC

B229 BRUSNENGO

BI

A708 BASSIGNANA

AL

A827 BESSUDE

SS

A970 BONEA

BN

B099 BOVA MARINA

RC

B230 BRUSSON

AO

A709 BASTIA MONDOVI'

CN

A831 BETTOLA

PC

A971 BONEFRO

CB

B098 BOVALINO

RC

B232 BRUZOLO

TO

A710 BASTIA UMBRA

PG

A832 BETTONA

PG

A972 BONEMERSE

CR

B100 BOVEGNO

BS

B234 BRUZZANO ZEFFIRIO

RC

A712 BASTIDA PANCARANA

PV

A834 BEURA-CARDEZZA

VB

A973 BONIFATI

CS

B101 BOVES

CN

B235 BUBBIANO

MI

A713 BASTIGLIA

MO

A835 BEVAGNA

PG

A975 BONITO

AV

B102 BOVEZZO

BS

B236 BUBBIO

AT

A714 BATTAGLIA TERME

PD

A836 BEVERINO

SP

A976 BONNANARO

SS

A720 BOVILLE ERNICA

FR

B237 BUCCHERI

SR
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B238 BUCCHIANICO

CH

B389 CALCERANICA AL LAGO

TN

B509 CAMPIGLIA MARITTIMA

LI

B631 CANTALUPO IN SABINA

RI

B749 CARCERI

PD

B239 BUCCIANO

BN

B390 CALCI

PI

B512 CAMPIGLIONE FENILE

TO

B629 CANTALUPO LIGURE

AL

B752 CARCOFORO

VC

B240 BUCCINASCO

MI

B391 CALCIANO

MT

B513 CAMPIONE D'ITALIA

CO

B630 CANTALUPO NEL SANNIO

IS

B754 CARDANO AL CAMPO

VA

B242 BUCCINO

SA

B392 CALCINAIA

PI

B514 CAMPITELLO DI FASSA

TN

B633 CANTARANA

AT

B755 CARDE'

CN

B243 BUCINE

AR

B393 CALCINATE

BG

B515 CAMPLI

TE

B634 CANTELLO

VA

M285 CARDEDU

OG

B246 BUDDUSO'

OT

B394 CALCINATO

BS

B516 CAMPO CALABRO

RC

B635 CANTERANO

RM

B756 CARDETO

RC

B247 BUDOIA

PN

B395 CALCIO

BG

B526 CAMPO DI GIOVE

AQ

B636 CANTIANO

PU

B758 CARDINALE

CZ

B248 BUDONI

OT

B396 CALCO

LC

B529 CAMPO DI TRENS .FREIENFELD.

BZ

B637 CANTOIRA

TO

B759 CARDITO

NA

B249 BUDRIO

BO

B397 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO

B250 BUGGERRU

CI

KALTERN AN DE.

B538 CAMPO LIGURE

GE

B639 CANTU'

CO

B760 CAREGGINE

LU

BZ

B553 CAMPO NELL'ELBA

LI

B640 CANZANO

TE

B762 CAREMA

TO
LC

B251 BUGGIANO

PT

B398 CALDAROLA

MC

B564 CAMPO SAN MARTINO

PD

B641 CANZO

CO

B763 CARENNO

B255 BUGLIO IN MONTE

SO

B399 CALDERARA DI RENO

BO

B570 CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.

BZ

B642 CAORLE

VE

B765 CARENTINO

AL

B256 BUGNARA

AQ

B400 CALDES

TN

B519 CAMPOBASSO

CB

B643 CAORSO

PC

B766 CARERI

RC

B258 BUGUGGIATE

VA

B402 CALDIERO

VR

B520 CAMPOBELLO DI LICATA

AG

B644 CAPACCIO

SA

B767 CARESANA

VC

B259 BUJA

UD

B403 CALDOGNO

VI

B521 CAMPOBELLO DI MAZARA

TP

B645 CAPACI

PA

B768 CARESANABLOT

VC

B261 BULCIAGO

LC

B404 CALDONAZZO

TN

B522 CAMPOCHIARO

CB

B646 CAPALBIO

GR

B769 CAREZZANO

AL

B262 BULGAROGRASSO

CO

B405 CALENDASCO

PC

B524 CAMPODARSEGO

PD

B647 CAPANNOLI

PI

B771 CARFIZZI

KR

B264 BULTEI

SS

B406 CALENZANO

FI

B525 CAMPODENNO

TN

B648 CAPANNORI

LU

B772 CARGEGHE

SS

B265 BULZI

SS

B408 CALESTANO

PR

B527 CAMPODIMELE

LT

B649 CAPENA

RM

B774 CARIATI

CS

B266 BUONABITACOLO

SA

B410 CALICE AL CORNOVIGLIO

SP

B528 CAMPODIPIETRA

CB

B650 CAPERGNANICA

CR

B776 CARIFE

AV

B267 BUONALBERGO

BN

B409 CALICE LIGURE

SV

B530 CAMPODOLCINO

SO

B651 CAPESTRANO

AQ

B777 CARIGNANO

TO

B269 BUONCONVENTO

SI

B413 CALIMERA

LE

B531 CAMPODORO

PD

B653 CAPIAGO INTIMIANO

CO

B778 CARIMATE

CO

B270 BUONVICINO

CS

B415 CALITRI

AV

B533 CAMPOFELICE DI FITALIA

PA

B655 CAPISTRANO

VV

B779 CARINARO

CE

B272 BURAGO DI MOLGORA

MB

B416 CALIZZANO

SV

B532 CAMPOFELICE DI ROCCELLA

PA

B656 CAPISTRELLO

AQ

B780 CARINI

PA

B274 BURCEI

CA

B417 CALLABIANA

BI

B534 CAMPOFILONE

FM

B658 CAPITIGNANO

AQ

B781 CARINOLA

CE

B275 BURGIO

AG

B418 CALLIANO

AT

B535 CAMPOFIORITO

PA

B660 CAPIZZI

ME

B782 CARISIO

VC

B276 BURGOS

SS

B419 CALLIANO

TN

B536 CAMPOFORMIDO

UD

B661 CAPIZZONE

BG

B783 CARISOLO

TN

B278 BURIASCO

TO

B423 CALOLZIOCORTE

LC

B537 CAMPOFRANCO

CL

B664 CAPO DI PONTE

BS

B784 CARLANTINO

FG

B279 BUROLO

TO

B424 CALOPEZZATI

CS

B539 CAMPOGALLIANO

MO

B666 CAPO D'ORLANDO

ME

B785 CARLAZZO

CO

B280 BURONZO

VC

B425 CALOSSO

AT

B541 CAMPOLATTARO

BN

B663 CAPODIMONTE

VT

B787 CARLENTINI

SR

B281 BUSACHI

OR

B426 CALOVETO

CS

B543 CAMPOLI APPENNINO

FR

B667 CAPODRISE

CE

B788 CARLINO

UD

B282 BUSALLA

GE

B427 CALTABELLOTTA

AG

B542 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

BN

B669 CAPOLIVERI

LI

B789 CARLOFORTE

CI

B284 BUSANO

TO

B428 CALTAGIRONE

CT

B544 CAMPOLIETO

CB

B670 CAPOLONA

AR

B790 CARLOPOLI

CZ

B285 BUSCA

CN

B429 CALTANISSETTA

CL

B546 CAMPOLONGO MAGGIORE

VE

B671 CAPONAGO

MB

B791 CARMAGNOLA

TO

B286 BUSCATE

MI

B430 CALTAVUTURO

PA

B547 CAMPOLONGO SUL BRENTA

VI

B672 CAPORCIANO

AQ

B792 CARMIANO

LE

B287 BUSCEMI

SR

B431 CALTIGNAGA

NO

M311 CAMPOLONGO TAPOGLIANO

UD

B674 CAPOSELE

AV

B794 CARMIGNANO

PO

B288 BUSETO PALIZZOLO

TP

B432 CALTO

RO

B549 CAMPOMAGGIORE

PZ

B675 CAPOTERRA

CA

B795 CARMIGNANO DI BRENTA

PD

B289 BUSNAGO

MB

B433 CALTRANO

VI

B550 CAMPOMARINO

CB

B676 CAPOVALLE

BS

B796 CARNAGO

VA

B292 BUSSERO

MI

B434 CALUSCO D'ADDA

BG

B551 CAMPOMORONE

GE

B677 CAPPADOCIA

AQ

B798 CARNATE

MB

B293 BUSSETO

PR

B435 CALUSO

TO

B554 CAMPONOGARA

VE

B679 CAPPELLA CANTONE

CR

B801 CAROBBIO DEGLI ANGELI

BG

B294 BUSSI SUL TIRINO

PE

B436 CALVAGESE DELLA RIVIERA

BS

B555 CAMPORA

SA

B680 CAPPELLA DE' PICENARDI

CR

B802 CAROLEI

CS

B295 BUSSO

CB

B437 CALVANICO

SA

B556 CAMPOREALE

PA

B678 CAPPELLA MAGGIORE

TV

B803 CARONA

BG

B296 BUSSOLENGO

VR

B439 CALVATONE

CR

B557 CAMPORGIANO

LU

B681 CAPPELLE SUL TAVO

PE

B804 CARONIA

ME

B297 BUSSOLENO

TO

B440 CALVELLO

PZ

B559 CAMPOROSSO

IM

B682 CAPRACOTTA

IS

B805 CARONNO PERTUSELLA

VA

B300 BUSTO ARSIZIO

VA

B441 CALVENE

VI

B562 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

MC

B684 CAPRAIA E LIMITE

FI

B807 CARONNO VARESINO

VA

B301 BUSTO GAROLFO

MI

B442 CALVENZANO

BG

B561 CAMPOROTONDO ETNEO

CT

B685 CAPRAIA ISOLA

LI

B808 CAROSINO

TA

B302 BUTERA

CL

B443 CALVERA

PZ

B563 CAMPOSAMPIERO

PD

B686 CAPRALBA

CR

B809 CAROVIGNO

BR

B303 BUTI

PI

B444 CALVI

BN

B565 CAMPOSANO

NA

B688 CAPRANICA

VT

B810 CAROVILLI

IS

B304 BUTTAPIETRA

VR

B446 CALVI DELL'UMBRIA

TR

B566 CAMPOSANTO

MO

B687 CAPRANICA PRENESTINA

RM

B812 CARPANETO PIACENTINO

PC

B305 BUTTIGLIERA ALTA

TO

B445 CALVI RISORTA

CE

B567 CAMPOSPINOSO

PV

B690 CAPRARICA DI LECCE

LE

B813 CARPANZANO

CS

B306 BUTTIGLIERA D'ASTI

AT

B447 CALVIGNANO

PV

B569 CAMPOTOSTO

AQ

B691 CAPRAROLA

VT

B814 CARPASIO

IM

B309 BUTTRIO

UD

B448 CALVIGNASCO

MI

B572 CAMUGNANO

BO

B692 CAPRAUNA

CN

B816 CARPEGNA

PU

B320 CA' D'ANDREA

CR

B450 CALVISANO

BS

B577 CANAL SAN BOVO

TN

B693 CAPRESE MICHELANGELO

AR

B817 CARPENEDOLO

BS

B311

AL

B452 CALVIZZANO

NA

B573 CANALE

CN

B694 CAPREZZO

VB

B818 CARPENETO

AL

B313 CABIATE

CO

B453 CAMAGNA MONFERRATO

AL

B574 CANALE D'AGORDO

BL

B696 CAPRI

NA

B819 CARPI

MO

B314 CABRAS

OR

B455 CAMAIORE

LU

B576 CANALE MONTERANO

RM

B695 CAPRI LEONE

ME

B820 CARPIANO

MI

B315 CACCAMO

PA

B456 CAMAIRAGO

LO

B578 CANARO

RO

B697 CAPRIANA

TN

B822 CARPIGNANO SALENTINO

LE

B319 CACCURI

KR

B457 CAMANDONA

BI

B579 CANAZEI

TN

B698 CAPRIANO DEL COLLE

BS

B823 CARPIGNANO SESIA

NO

B326 CADEGLIANO-VICONAGO

VA

B460 CAMASTRA

AG

B580 CANCELLARA

PZ

B701 CAPRIATA D'ORBA

AL

B825 CARPINETI

RE

B328 CADELBOSCO DI SOPRA

RE

B461 CAMBIAGO

MI

B581 CANCELLO ED ARNONE

CE

B703 CAPRIATE SAN GERVASIO

BG

B827 CARPINETO DELLA NORA

PE

B332 CADEO

PC

B462 CAMBIANO

TO

B582 CANDA

RO

B704 CAPRIATI A VOLTURNO

CE

B828 CARPINETO ROMANO

RM

B335 CADERZONE TERME

TN

B463 CAMBIASCA

VB

B584 CANDELA

FG

B705 CAPRIE

TO

B826 CARPINETO SINELLO

CH

B345 CADONEGHE

PD

B465 CAMBURZANO

BI

B586 CANDELO

BI

B706 CAPRIGLIA IRPINA

AV

B829 CARPINO

FG

B346 CADORAGO

CO

B467 CAMERANA

CN

B588 CANDIA CANAVESE

TO

B707 CAPRIGLIO

AT

B830 CARPINONE

IS

B347 CADREZZATE

VA

B468 CAMERANO

AN

B587 CANDIA LOMELLINA

PV

B708 CAPRILE

BI

B832 CARRARA

MS

B349 CAERANO DI SAN MARCO

TV

B469 CAMERANO CASASCO

AT

B589 CANDIANA

PD

B710 CAPRINO BERGAMASCO

BG

B835 CARRE'

VI

B350 CAFASSE

TO

B471 CAMERATA CORNELLO

BG

B590 CANDIDA

AV

B709 CAPRINO VERONESE

VR

B836 CARREGA LIGURE

AL

B351 CAGGIANO

SA

B472 CAMERATA NUOVA

RM

B591 CANDIDONI

RC

B711

BS

B838 CARRO

SP

B352 CAGLI

PU

B470 CAMERATA PICENA

AN

B592 CANDIOLO

TO

B712 CAPRIVA DEL FRIULI

GO

B839 CARRODANO

SP

B354 CAGLIARI

CA

B473 CAMERI

NO

B593 CANEGRATE

MI

B715 CAPUA

CE

B840 CARROSIO

AL

B355 CAGLIO

CO

B474 CAMERINO

MC

B594 CANELLI

AT

B716 CAPURSO

BA

B841 CARRU'

CN
AQ

CABELLA LIGURE

CAPRIOLO

B358 CAGNANO AMITERNO

AQ

B476 CAMEROTA

SA

B597 CANEPINA

VT

B718 CARAFFA DEL BIANCO

RC

B842 CARSOLI

B357 CAGNANO VARANO

FG

B477 CAMIGLIANO

CE

B598 CANEVA

PN

B717 CARAFFA DI CATANZARO

CZ

B844 CARTIGLIANO

VI

B359 CAGNO

CO

B479 CAMINATA

PC

B599 CANEVINO

PV

B719 CARAGLIO

CN

B845 CARTIGNANO

CN

B360 CAGNO'

TN

B481 CAMINI

RC

B602 CANICATTI'

AG

B720 CARAMAGNA PIEMONTE

CN

B846 CARTOCETO

PU

B361 CAIANELLO

CE

B482 CAMINO

AL

B603 CANICATTINI BAGNI

SR

B722 CARAMANICO TERME

PE

B847 CARTOSIO

AL

B362 CAIAZZO

CE

B483 CAMINO AL TAGLIAMENTO

UD

B604 CANINO

VT

B723 CARANO

TN

B848 CARTURA

PD

B364 CAINES .KUENS.

BZ

B484 CAMISANO

CR

B605 CANISCHIO

TO

B724 CARAPELLE

FG

B850 CARUGATE

MI

B365 CAINO

BS

B485 CAMISANO VICENTINO

VI

B606 CANISTRO

AQ

B725 CARAPELLE CALVISIO

AQ

B851 CARUGO

CO

B366 CAIOLO

SO

B486 CAMMARATA

AG

B607 CANNA

CS

B726 CARASCO

GE

B853 CARUNCHIO

CH

B367 CAIRANO

AV

B489 CAMO

CN

B608 CANNALONGA

SA

B727 CARASSAI

AP

B854 CARVICO

BG

B368 CAIRATE

VA

B490 CAMOGLI

GE

B609 CANNARA

PG

B729 CARATE BRIANZA

MB

B856 CARZANO

TN

B369 CAIRO MONTENOTTE

SV

B492 CAMPAGNA

SA

B610 CANNERO RIVIERA

VB

B730 CARATE URIO

CO

B857 CASABONA

KR

B371 CAIVANO

NA

B493 CAMPAGNA LUPIA

VE

B613 CANNETO PAVESE

PV

B731 CARAVAGGIO

BG

B858 CASACALENDA

CB

B374 CALABRITTO

AV

B496 CAMPAGNANO DI ROMA

RM

B612 CANNETO SULL'OGLIO

MN

B732 CARAVATE

VA

B859 CASACANDITELLA

CH

B375 CALALZO DI CADORE

BL

B497 CAMPAGNATICO

GR

B615 CANNOBIO

VB

B733 CARAVINO

TO

B860 CASAGIOVE

CE

B376 CALAMANDRANA

AT

B498 CAMPAGNOLA CREMASCA

CR

B616 CANNOLE

LE

B734 CARAVONICA

IM

B870 CASAL CERMELLI

AL

B377 CALAMONACI

AG

B499 CAMPAGNOLA EMILIA

RE

B617 CANOLO

RC

B735 CARBOGNANO

VT

B872 CASAL DI PRINCIPE

CE

B378 CALANGIANUS

OT

B500 CAMPANA

CS

B618 CANONICA D'ADDA

BG

B741 CARBONARA AL TICINO

PV

B895 CASAL VELINO

SA

B379 CALANNA

RC

B501 CAMPARADA

MB

B619 CANOSA DI PUGLIA

BT

B740 CARBONARA DI NOLA

NA

B861 CASALANGUIDA

CH

B380 CALASCA-CASTIGLIONE

VB

B502 CAMPEGINE

RE

B620 CANOSA SANNITA

CH

B739 CARBONARA DI PO

MN

B862 CASALATTICO

FR

B381 CALASCIBETTA

EN

B504 CAMPELLO SUL CLITUNNO

PG

B621 CANOSIO

CN

B736 CARBONARA SCRIVIA

AL

B864 CASALBELTRAME

NO

B382 CALASCIO

AQ

B505 CAMPERTOGNO

VC

C669 CANOSSA

RE

B742 CARBONATE

CO

B865 CASALBORDINO

CH

B383 CALASETTA

CI

B507 CAMPI BISENZIO

FI

B624 CANSANO

AQ

B743 CARBONE

PZ

B866 CASALBORE

AV

B384 CALATABIANO

CT

B506 CAMPI SALENTINA

LE

B626 CANTAGALLO

PO

B744 CARBONERA

TV

B867 CASALBORGONE

TO

B385 CALATAFIMI SEGESTA

TP

M373 CAMPIGLIA CERVO

BI

B627 CANTALICE

RI

B745 CARBONIA

CI

B868 CASALBUONO

SA

B388 CALCATA

VT

B511

VI

B628 CANTALUPA

TO

B748 CARCARE

SV

B869 CASALBUTTANO ED UNITI

CR
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B871 CASALCIPRANO

CB

B994 CASSACCO

UD

C100 CASTELFIDARDO

AN

C236 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

LU

C361 CAVA DE' TIRRENI

SA

B873 CASALDUNI

BN

B996 CASSAGO BRIANZA

LC

C101 CASTELFIORENTINO

FI

C237 CASTELNUOVO DI PORTO

RM

C360 CAVA MANARA

PV

B876 CASALE CORTE CERRO

VB

C002 CASSANO ALL'IONIO

CS

C103 CASTELFONDO

TN

C232 CASTELNUOVO DON BOSCO

AT

C362 CAVACURTA

LO

B881 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

CR

C003 CASSANO D'ADDA

MI

C104 CASTELFORTE

LT

C240 CASTELNUOVO MAGRA

SP

C363 CAVAGLIA'

BI

B877 CASALE DI SCODOSIA

PD

B998 CASSANO DELLE MURGE

BA

C105 CASTELFRANCI

AV

C241 CASTELNUOVO NIGRA

TO

C364 CAVAGLIETTO

NO

B875 CASALE LITTA

VA

B997 CASSANO IRPINO

AV

C113 CASTELFRANCO DI SOTTO

PI

C223 CASTELNUOVO PARANO

FR

C365 CAVAGLIO D'AGOGNA

NO

B878 CASALE MARITTIMO

PI

C004 CASSANO MAGNAGO

VA

C107 CASTELFRANCO EMILIA

MO

C242 CASTELNUOVO RANGONE

MO

C367 CAVAGLIO-SPOCCIA

VB

B885 CASALE MONFERRATO

AL

C005 CASSANO SPINOLA

AL

C106 CASTELFRANCO IN MISCANO

BN

C243 CASTELNUOVO SCRIVIA

AL

C369 CAVAGNOLO

TO

B879 CASALE SUL SILE

TV

B999 CASSANO VALCUVIA

VA

M322 CASTELFRANCO PIANDISCO'

AR

C244 CASTELNUOVO VAL DI CECINA

PI

C370 CAVAION VERONESE

VR

B880 CASALECCHIO DI RENO

BO

C006 CASSARO

SR

C111

TV

C245 CASTELPAGANO

BN

C372 CAVALESE

TN

B882 CASALEGGIO BOIRO

AL

C007 CASSIGLIO

BG

C119 CASTELGOMBERTO

VI

C246 CASTELPETROSO

IS

C374 CAVALLASCA

CO

B883 CASALEGGIO NOVARA

NO

C014 CASSINA DE' PECCHI

MI

C120 CASTELGRANDE

PZ

C247 CASTELPIZZUTO

IS

C375 CAVALLERLEONE

CN

B886 CASALEONE

VR

C020 CASSINA RIZZARDI

CO

C122 CASTELGUGLIELMO

RO

C248 CASTELPLANIO

AN

C376 CAVALLERMAGGIORE

CN

B889 CASALETTO CEREDANO

CR

C024 CASSINA VALSASSINA

LC

C123 CASTELGUIDONE

CH

C250 CASTELPOTO

BN

C377 CAVALLINO

LE

B890 CASALETTO DI SOPRA

CR

C022 CASSINASCO

AT

C125 CASTELLABATE

SA

C251 CASTELRAIMONDO

MC

M308 CAVALLINO-TREPORTI

VE

B887 CASALETTO LODIGIANO

LO

C027 CASSINE

AL

C126 CASTELLAFIUME

AQ

C254 CASTELROTTO .KASTELRUTH.

BZ

C378 CAVALLIRIO

NO

B888 CASALETTO SPARTANO

SA

C030 CASSINELLE

AL

C127 CASTELL'ALFERO

AT

C267 CASTELSANTANGELO SUL NERA

MC

C380 CAVARENO

TN

B891 CASALETTO VAPRIO

CR

C033 CASSINETTA DI LUGAGNANO

MI

C128 CASTELLALTO

TE

C271 CASTELSARACENO

PZ

C381 CAVARGNA

CO

B892 CASALFIUMANESE

BO

C034 CASSINO

FR

C130 CASTELLAMMARE DEL GOLFO

TP

C272 CASTELSARDO

SS

C382 CAVARIA CON PREMEZZO

VA

B893 CASALGRANDE

RE

C037 CASSOLA

VI

C129 CASTELLAMMARE DI STABIA

NA

C273 CASTELSEPRIO

VA

C383 CAVARZERE

VE

B894 CASALGRASSO

CN

C038 CASSOLNOVO

PV

C133 CASTELLAMONTE

TO

B968 CASTELSILANO

KR

C384 CAVASO DEL TOMBA

TV

B896 CASALINCONTRADA

CH

C041 CASTAGNARO

VR

C134 CASTELLANA GROTTE

BA

C274 CASTELSPINA

AL

C385 CAVASSO NUOVO

PN

B897 CASALINO

NO

C044 CASTAGNETO CARDUCCI

LI

C135 CASTELLANA SICULA

PA

C275 CASTELTERMINI

AG

C387 CAVATORE

AL

B898 CASALMAGGIORE

CR

C045 CASTAGNETO PO

TO

C136 CASTELLANETA

TA

C181 CASTELVECCANA

VA

C389 CAVAZZO CARNICO

UD

B899 CASALMAIOCCO

LO

C046 CASTAGNITO

CN

C137 CASTELLANIA

AL

C278 CASTELVECCHIO CALVISIO

AQ

C390 CAVE

RM

B900 CASALMORANO

CR

C049 CASTAGNOLE DELLE LANZE

AT

C139 CASTELLANZA

VA

C276 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

SV

C392 CAVEDAGO

TN

B901 CASALMORO

MN

C047 CASTAGNOLE MONFERRATO

AT

C140 CASTELLAR

CN

C279 CASTELVECCHIO SUBEQUO

AQ

C393 CAVEDINE

TN

B902 CASALNOCETO

AL

C048 CASTAGNOLE PIEMONTE

TO

C142 CASTELLAR GUIDOBONO

AL

C280 CASTELVENERE

BN

C394 CAVENAGO D'ADDA

LO

B905 CASALNUOVO DI NAPOLI

NA

C050 CASTANA

PV

C141 CASTELLARANO

RE

B129 CASTELVERDE

CR

C395 CAVENAGO DI BRIANZA

MB

B904 CASALNUOVO MONTEROTARO

FG

C052 CASTANO PRIMO

MI

C143 CASTELLARO

IM

C200 CASTELVERRINO

IS

C396 CAVERNAGO

BG

B907 CASALOLDO

MN

C053 CASTEGGIO

PV

C145 CASTELL'ARQUATO

PC

C284 CASTELVETERE IN VAL FORTORE

BN

C398 CAVEZZO

MO

B910 CASALPUSTERLENGO

LO

C055 CASTEGNATO

BS

C147 CASTELL'AZZARA

GR

C283 CASTELVETERE SUL CALORE

AV

C400 CAVIZZANA

TN

B911

CASALROMANO

MN

C056 CASTEGNERO

VI

C148 CASTELLAZZO BORMIDA

AL

C286 CASTELVETRANO

TP

C404 CAVOUR

TO

B912 CASALSERUGO

PD

C058 CASTEL BARONIA

AV

C149 CASTELLAZZO NOVARESE

NO

C287 CASTELVETRO DI MODENA

MO

C405 CAVRIAGO

RE

B916 CASALUCE

CE

C064 CASTEL BOGLIONE

AT

C153 CASTELLEONE

CR

C288 CASTELVETRO PIACENTINO

PC

C406 CAVRIANA

MN

B917 CASALVECCHIO DI PUGLIA

FG

C065 CASTEL BOLOGNESE

RA

C152 CASTELLEONE DI SUASA

AN

C290 CASTELVISCONTI

CR

C407 CAVRIGLIA

AR

B918 CASALVECCHIO SICULO

ME

B494 CASTEL CAMPAGNANO

CE

C154 CASTELLERO

AT

C292 CASTENASO

BO

C409 CAZZAGO BRABBIA

VA

B919 CASALVIERI

FR

C040 CASTEL CASTAGNA

TE

C155 CASTELLETTO CERVO

BI

C293 CASTENEDOLO

BS

C408 CAZZAGO SAN MARTINO

BS

B920 CASALVOLONE

NO

C183 CASTEL CONDINO

TN

C156 CASTELLETTO D'ERRO

AL

M288 CASTIADAS

CA

C412 CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

B921 CASALZUIGNO

VA

C075 CASTEL D'AIANO

BO

C157 CASTELLETTO DI BRANDUZZO

PV

C318 CASTIGLION FIBOCCHI

AR

C410 CAZZANO SANT'ANDREA

BG

B922 CASAMARCIANO

NA

C076 CASTEL D'ARIO

MN

C158 CASTELLETTO D'ORBA

AL

C319 CASTIGLION FIORENTINO

AR

C413 CECCANO

FR

B923 CASAMASSIMA

BA

C078 CASTEL D'AZZANO

VR

C160 CASTELLETTO MERLI

AL

C308 CASTIGLIONE A CASAURIA

PE

C414 CECIMA

PV

B924 CASAMICCIOLA TERME

NA

C082 CASTEL DEL GIUDICE

IS

C161 CASTELLETTO MOLINA

AT

C302 CASTIGLIONE CHIAVARESE

GE

C415 CECINA

LI

B925 CASANDRINO

NA

C083 CASTEL DEL MONTE

AQ

C162 CASTELLETTO MONFERRATO

AL

C301 CASTIGLIONE COSENTINO

CS

C417 CEDEGOLO

BS

B928 CASANOVA ELVO

VC

C085 CASTEL DEL PIANO

GR

C166 CASTELLETTO SOPRA TICINO

NO

C304 CASTIGLIONE D'ADDA

LO

C418 CEDRASCO

SO

B927 CASANOVA LERRONE

SV

C086 CASTEL DEL RIO

BO

C165 CASTELLETTO STURA

CN

C296 CASTIGLIONE DEI PEPOLI

BO

C420 CEFALA' DIANA

PA

B929 CASANOVA LONATI

PV

B969 CASTEL DI CASIO

BO

C167 CASTELLETTO UZZONE

CN

C306 CASTIGLIONE DEL GENOVESI

SA

C421 CEFALU'

PA

B932 CASAPE

RM

C090 CASTEL DI IERI

AQ

C169 CASTELLI

TE

C309 CASTIGLIONE DEL LAGO

PG

C422 CEGGIA

VE

M260 CASAPESENNA

CE

C091 CASTEL DI IUDICA

CT

C079 CASTELLI CALEPIO

BG

C310 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

GR

C424 CEGLIE MESSAPICA

BR

B933 CASAPINTA

BI

C093 CASTEL DI LAMA

AP

C172 CASTELLINA IN CHIANTI

SI

C312 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

MN

C426 CELANO

AQ

B934 CASAPROTA

RI

C094 CASTEL DI LUCIO

ME

C174 CASTELLINA MARITTIMA

PI

C303 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

LU

C428 CELENZA SUL TRIGNO

CH

B935 CASAPULLA

CE

C096 CASTEL DI SANGRO

AQ

C173 CASTELLINALDO D'ALBA

CN

C297 CASTIGLIONE DI SICILIA

CT

C429 CELENZA VALFORTORE

FG

B936 CASARANO

LE

C097 CASTEL DI SASSO

CE

C175 CASTELLINO DEL BIFERNO

CB

C299 CASTIGLIONE D'INTELVI

CO

C430 CELICO

CS

B937 CASARGO

LC

C098 CASTEL DI TORA

RI

C176 CASTELLINO TANARO

CN

C313 CASTIGLIONE D'ORCIA

SI

C435 CELLA DATI

CR

B938 CASARILE

MI

C102 CASTEL FOCOGNANO

AR

C177 CASTELLIRI

FR

C314 CASTIGLIONE FALLETTO

CN

C432 CELLA MONTE

AL

B940 CASARSA DELLA DELIZIA

PN

C114 CASTEL FRENTANO

CH

B312 CASTELLO CABIAGLIO

VA

C315 CASTIGLIONE IN TEVERINA

VT

C436 CELLAMARE

BA

B939 CASARZA LIGURE

GE

C115 CASTEL GABBIANO

CR

C184 CASTELLO D'AGOGNA

PV

C298 CASTIGLIONE MESSER MARINO

CH

C437 CELLARA

CS

B941 CASASCO

AL

C116 CASTEL GANDOLFO

RM

C185 CASTELLO D'ARGILE

BO

C316 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

TE

C438 CELLARENGO

AT

B942 CASASCO D'INTELVI

CO

C117 CASTEL GIORGIO

TR

C178 CASTELLO DEL MATESE

CE

C300 CASTIGLIONE OLONA

VA

C439 CELLATICA

BS

B943 CASATENOVO

LC

C118 CASTEL GOFFREDO

MN

C186 CASTELLO DELL'ACQUA

SO

C317 CASTIGLIONE TINELLA

CN

C444 CELLE DI BULGHERIA

SA

B945 CASATISMA

PV

C121 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

BO

A300 CASTELLO DI ANNONE

AT

C307 CASTIGLIONE TORINESE

TO

C441 CELLE DI MACRA

CN

B946 CASAVATORE

NA

M354 CASTEL IVANO

TN

C187 CASTELLO DI BRIANZA

LC

C321 CASTIGNANO

AP

C442 CELLE DI SAN VITO

FG

B947 CASAZZA

BG

C203 CASTEL MADAMA

RM

C188 CASTELLO DI CISTERNA

NA

C322 CASTILENTI

TE

C440 CELLE ENOMONDO

AT

B948 CASCIA

PG

C204 CASTEL MAGGIORE

BO

C190 CASTELLO DI GODEGO

TV

C323 CASTINO

CN

C443 CELLE LIGURE

SV

B949 CASCIAGO

VA

C208 CASTEL MELLA

BS

C194 CASTELLO TESINO

TN

C325 CASTIONE ANDEVENNO

SO

C446 CELLENO

VT

M327 CASCIANA TERME LARI

PI

C211 CASTEL MORRONE

CE

C189 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

TN

C324 CASTIONE DELLA PRESOLANA

BG

C447 CELLERE

VT

B950 CASCINA

PI

C252 CASTEL RITALDI

PG

C195 CASTELLUCCHIO

MN

C327 CASTIONS DI STRADA

UD

C449 CELLINO ATTANASIO

TE

B953 CASCINETTE D'IVREA

TO

C253 CASTEL ROCCHERO

AT

C198 CASTELLUCCIO DEI SAURI

FG

C329 CASTIRAGA VIDARDO

LO

C448 CELLINO SAN MARCO

BR

B954 CASEI GEROLA

PV

C255 CASTEL ROZZONE

BG

C199 CASTELLUCCIO INFERIORE

PZ

C330 CASTO

BS

C450 CELLIO

VC

B955 CASELETTE

TO

C259 CASTEL SAN GIORGIO

SA

C201 CASTELLUCCIO SUPERIORE

PZ

C331 CASTORANO

AP

M262 CELLOLE

CE

B956 CASELLA

GE

C261 CASTEL SAN GIOVANNI

PC

C202 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

FG

C332 CASTREZZATO

BS

M355 CEMBRA LISIGNAGO

TN

B959 CASELLE IN PITTARI

SA

C262 CASTEL SAN LORENZO

SA

C051 CASTELL'UMBERTO

ME

C334 CASTRI DI LECCE

LE

C453 CENADI

CZ

B961 CASELLE LANDI

LO

C263 CASTEL SAN NICCOLO'

AR

C205 CASTELMAGNO

CN

C335 CASTRIGNANO DE' GRECI

LE

C456 CENATE SOPRA

BG
BG

CASTELFRANCO VENETO

B958 CASELLE LURANI

LO

C266 CASTEL SAN PIETRO ROMANO

RM

C206 CASTELMARTE

CO

C336 CASTRIGNANO DEL CAPO

LE

C457 CENATE SOTTO

B960 CASELLE TORINESE

TO

C265 CASTEL SAN PIETRO TERME

BO

C207 CASTELMASSA

RO

C337 CASTRO

BG

C458 CENCENIGHE AGORDINO

BL

B963 CASERTA

CE

C270 CASTEL SAN VINCENZO

IS

C197 CASTELMAURO

CB

M261 CASTRO

LE

C459 CENE

BG

B965 CASIER

TV

C268 CASTEL SANT'ANGELO

RI

C209 CASTELMEZZANO

PZ

C338 CASTRO DEI VOLSCI

FR

C461 CENESELLI

RO

B966 CASIGNANA

RC

C269 CASTEL SANT'ELIA

VT

C210 CASTELMOLA

ME

C339 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLEFC

C463 CENGIO

SV

B967 CASINA

RE

C289 CASTEL VISCARDO

TR

C213 CASTELNOVETTO

PV

C340 CASTROCIELO

FR

C466 CENTALLO

CN

B971 CASIRATE D'ADDA

BG

C110 CASTEL VITTORIO

IM

C215 CASTELNOVO BARIANO

RO

C341 CASTROFILIPPO

AG

C469 CENTO

FE

B974 CASLINO D'ERBA

CO

C291 CASTEL VOLTURNO

CE

C217 CASTELNOVO DEL FRIULI

PN

C108 CASTROLIBERO

CS

C470 CENTOLA

SA

B977 CASNATE CON BERNATE

CO

C057 CASTELBALDO

PD

C218 CASTELNOVO DI SOTTO

RE

C343 CASTRONNO

VA

C472 CENTRACHE

CZ

B978 CASNIGO

BG

C059 CASTELBELFORTE

MN

C219 CASTELNOVO NE' MONTI

RE

C344 CASTRONOVO DI SICILIA

PA

C471 CENTURIPE

EN

B980 CASOLA DI NAPOLI

NA

C060 CASTELBELLINO

AN

C216 CASTELNUOVO

TN

C345 CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

PZ

C474 CEPAGATTI

PE

B979 CASOLA IN LUNIGIANA

MS

C062 CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL

C226 CASTELNUOVO BELBO

AT

C346 CASTROPIGNANO

CB

C476 CEPPALONI

BN
VB

B982 CASOLA VALSENIO

RA

BZ

C227 CASTELNUOVO BERARDENGA

SI

C347 CASTROREALE

ME

C478 CEPPO MORELLI

B983 CASOLE BRUZIO

CS

C063 CASTELBIANCO

SV

C228 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

LO

C348 CASTROREGIO

CS

C479 CEPRANO

FR

B984 CASOLE D'ELSA

SI

C066 CASTELBOTTACCIO

CB

C229 CASTELNUOVO BORMIDA

AL

C349 CASTROVILLARI

CS

C480 CERAMI

EN

B985 CASOLI

CH

C067 CASTELBUONO

PA

C220 CASTELNUOVO BOZZENTE

CO

C351 CATANIA

CT

C481 CERANESI

GE

B988 CASORATE PRIMO

PV

C069 CASTELCIVITA

SA

C230 CASTELNUOVO CALCEA

AT

C352 CATANZARO

CZ

C483 CERANO

NO
CO

TSCHARS.

B987 CASORATE SEMPIONE

VA

C072 CASTELCOVATI

BS

C231 CASTELNUOVO CILENTO

SA

C353 CATENANUOVA

EN

C482 CERANO D'INTELVI

B989 CASOREZZO

MI

C073 CASTELCUCCO

TV

C225 CASTELNUOVO DEL GARDA

VR

C354 CATIGNANO

PE

C484 CERANOVA

PV

B990 CASORIA

NA

C074 CASTELDACCIA

PA

C222 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

FG

C357 CATTOLICA

RN

C485 CERASO

SA

B991 CASORZO

AT

C080 CASTELDELCI

RN

C214 CASTELNUOVO DI CEVA

CN

C356 CATTOLICA ERACLEA

AG

C486 CERCEMAGGIORE

CB

A472 CASPERIA

RI

C081 CASTELDELFINO

CN

C235 CASTELNUOVO DI CONZA

SA

C285 CAULONIA

RC

C487 CERCENASCO

TO

B993 CASPOGGIO

SO

C089 CASTELDIDONE

CR

C224 CASTELNUOVO DI FARFA

RI

C359 CAUTANO

BN

C488 CERCEPICCOLA

CB
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C489 CERCHIARA DI CALABRIA

CS

C599 CHERASCO

CN

C729 CISANO SUL NEVA

SV

C856 COLLEDIMEZZO

CH

C990 CORCIANO

PG

C492 CERCHIO

AQ

C600 CHEREMULE

SS

C730 CISERANO

BG

C858 COLLEFERRO

RM

C991 CORDENONS

PN

C493 CERCINO

SO

C604 CHIALAMBERTO

TO

C732 CISLAGO

VA

C859 COLLEGIOVE

RI

C992 CORDIGNANO

TV

C494 CERCIVENTO

UD

C605 CHIAMPO

VI

C733 CISLIANO

MI

C860 COLLEGNO

TO

C993 CORDOVADO

PN

C495 CERCOLA

NA

C606 CHIANCHE

AV

C734 CISMON DEL GRAPPA

VI

C862 COLLELONGO

AQ

C996 COREGLIA ANTELMINELLI

LU

C496 CERDA

PA

C608 CHIANCIANO TERME

SI

C735 CISON DI VALMARINO

TV

C864 COLLEPARDO

FR

C995 COREGLIA LIGURE

GE

C498 CEREA

VR

C609 CHIANNI

PI

C738 CISSONE

CN

C865 COLLEPASSO

LE

C998 CORENO AUSONIO

FR

C500 CEREGNANO

RO

C610 CHIANOCCO

TO

C739 CISTERNA D'ASTI

AT

C866 COLLEPIETRO

AQ

C999 CORFINIO

AQ

C501 CERENZIA

KR

C612 CHIARAMONTE GULFI

RG

C740 CISTERNA DI LATINA

LT

C867 COLLERETTO CASTELNUOVO

TO

D003 CORI

LT

C497 CERES

TO

C613 CHIARAMONTI

SS

C741 CISTERNINO

BR

C868 COLLERETTO GIACOSA

TO

D004 CORIANO

RN

C502 CERESARA

MN

C614 CHIARANO

TV

C742 CITERNA

PG

C869 COLLESALVETTI

LI

D005 CORIGLIANO CALABRO

CS

C503 CERESETO

AL

C615 CHIARAVALLE

AN

C744 CITTA' DELLA PIEVE

PG

C871 COLLESANO

PA

D006 CORIGLIANO D'OTRANTO

LE

C504 CERESOLE ALBA

CN

C616 CHIARAVALLE CENTRALE

CZ

C745 CITTA' DI CASTELLO

PG

C875 COLLETORTO

CB

D007 CORINALDO

AN

C505 CERESOLE REALE

TO

C618 CHIARI

BS

C750 CITTA' SANT'ANGELO

PE

C876 COLLEVECCHIO

RI

D008 CORIO

TO

C506 CERETE

BG

C619 CHIAROMONTE

PZ

C743 CITTADELLA

PD

C878 COLLI A VOLTURNO

IS

D009 CORLEONE

PA

C508 CERETTO LOMELLINA

PV

C620 CHIAUCI

IS

C746 CITTADUCALE

RI

C877 COLLI DEL TRONTO

AP

D011 CORLETO MONFORTE

SA

C509 CERGNAGO

PV

C621 CHIAVARI

GE

C747 CITTANOVA

RC

C880 COLLI SUL VELINO

RI

D010 CORLETO PERTICARA

PZ

C510 CERIALE

SV

C623 CHIAVENNA

SO

C749 CITTAREALE

RI

C879 COLLIANO

SA

D013 CORMANO

MI

C511 CERIANA

IM

C624 CHIAVERANO

TO

C751 CITTIGLIO

VA

C882 COLLINAS

VS

D014 CORMONS

GO

C512 CERIANO LAGHETTO

MB

C625 CHIENES .KIENS.

BZ

C752 CIVATE

LC

C883 COLLIO

BS

D015 CORNA IMAGNA

BG

C513 CERIGNALE

PC

C627 CHIERI

TO

C755 CIVEZZA

IM

C884 COLLOBIANO

VC

D016 CORNALBA

BG

C514 CERIGNOLA

FG

C630 CHIES D'ALPAGO

BL

C756 CIVEZZANO

TN

C885 COLLOREDO DI MONTE ALBANO

UD

M338 CORNALE E BASTIDA

PV

C515 CERISANO

CS

C628 CHIESA IN VALMALENCO

SO

C757 CIVIASCO

VC

C886 COLMURANO

MC

D018 CORNAREDO

MI

C516 CERMENATE

CO

C629 CHIESANUOVA

TO

C758 CIVIDALE DEL FRIULI

UD

C888 COLOBRARO

MT

D019 CORNATE D'ADDA

MB

A022 CERMES .TSCHERMS.

BZ

C631 CHIESINA UZZANESE

PT

C759 CIVIDATE AL PIANO

BG

C890 COLOGNA VENETA

VR

B799 CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID.

BZ

C517 CERMIGNANO

TE

C632 CHIETI

CH

C760 CIVIDATE CAMUNO

BS

C893 COLOGNE

BS

D020 CORNEDO VICENTINO

VI

C520 CERNOBBIO

CO

C633 CHIEUTI

FG

C763 CIVITA

CS

C894 COLOGNO AL SERIO

BG

D021 CORNEGLIANO LAUDENSE

LO

C521 CERNUSCO LOMBARDONE

LC

C634 CHIEVE

CR

C765 CIVITA CASTELLANA

VT

C895 COLOGNO MONZESE

MI

D022 CORNELIANO D'ALBA

CN

C523 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

MI

C635 CHIGNOLO D'ISOLA

BG

C766 CIVITA D'ANTINO

AQ

C897 COLOGNOLA AI COLLI

VR

D026 CORNIGLIO

PR

C526 CERRETO CASTELLO

BI

C637 CHIGNOLO PO

PV

C764 CIVITACAMPOMARANO

CB

C900 COLONNA

RM

D027 CORNO DI ROSAZZO

UD

C528 CERRETO D'ASTI

AT

C638 CHIOGGIA

VE

C768 CIVITALUPARELLA

CH

C901 COLONNELLA

TE

D028 CORNO GIOVINE

LO

C524 CERRETO D'ESI

AN

C639 CHIOMONTE

TO

C769 CIVITANOVA DEL SANNIO

IS

C902 COLONNO

CO

D029 CORNOVECCHIO

LO

C527 CERRETO DI SPOLETO

PG

C640 CHIONS

PN

C770 CIVITANOVA MARCHE

MC

C903 COLORINA

SO

D030 CORNUDA

TV

C507 CERRETO GRUE

AL

C641 CHIOPRIS VISCONE

UD

C771 CIVITAQUANA

PE

C904 COLORNO

PR

D037 CORREGGIO

RE

C529 CERRETO GUIDI

FI

C648 CHITIGNANO

AR

C773 CIVITAVECCHIA

RM

C905 COLOSIMI

CS

D038 CORREZZANA

MB

C518 CERRETO LAZIALE

RM

C649 CHIUDUNO

BG

C778 CIVITELLA ALFEDENA

AQ

C908 COLTURANO

MI

D040 CORREZZOLA

PD

C525 CERRETO SANNITA

BN

C650 CHIUPPANO

VI

C779 CIVITELLA CASANOVA

PE

M336 COLVERDE

CO

D041 CORRIDO

CO

C530 CERRETTO LANGHE

CN

C651 CHIURO

SO

C780 CIVITELLA D'AGLIANO

VT

C910 COLZATE

BG

D042 CORRIDONIA

MC

C531 CERRINA MONFERRATO

AL

C652 CHIUSA .KLAUSEN.

BZ

C781 CIVITELLA DEL TRONTO

TE

C911 COMABBIO

VA

D043 CORROPOLI

TE

C532 CERRIONE

BI

C653 CHIUSA DI PESIO

CN

C777 CIVITELLA DI ROMAGNA

FC

C912 COMACCHIO

FE

D044 CORSANO

LE

C536 CERRO AL LAMBRO

MI

C655 CHIUSA DI SAN MICHELE

TO

C774 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

AR

C914 COMANO

MS

D045 CORSICO

MI

C534 CERRO AL VOLTURNO

IS

C654 CHIUSA SCLAFANI

PA

C776 CIVITELLA MESSER RAIMONDO

CH

M314 COMANO TERME

TN

D046 CORSIONE

AT

C537 CERRO MAGGIORE

MI

C656 CHIUSAFORTE

UD

C782 CIVITELLA PAGANICO

GR

C917 COMAZZO

LO

D048 CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO

C533 CERRO TANARO

AT

C657 CHIUSANICO

IM

C783 CIVITELLA ROVETO

AQ

C918 COMEGLIANS

UD

C538 CERRO VERONESE

VR

C658 CHIUSANO D'ASTI

AT

C784 CIVITELLA SAN PAOLO

RM

C920 COMELICO SUPERIORE

BL

D049 CORTALE

C539 CERSOSIMO

PZ

C659 CHIUSANO DI SAN DOMENICO

AV

C785 CIVO

SO

C922 COMERIO

VA

D050 CORTANDONE

AT

C540 CERTALDO

FI

C660 CHIUSAVECCHIA

IM

C787 CLAINO CON OSTENO

CO

C925 COMEZZANO-CIZZAGO

BS

D051 CORTANZE

AT

C541 CERTOSA DI PAVIA

PV

C661 CHIUSDINO

SI

C790 CLAUT

PN

C926 COMIGNAGO

NO

D052 CORTAZZONE

AT

C542 CERVA

CZ

C662 CHIUSI

SI

C791 CLAUZETTO

PN

C927 COMISO

RG

D054 CORTE BRUGNATELLA

PC

C543 CERVARA DI ROMA

RM

C663 CHIUSI DELLA VERNA

AR

C792 CLAVESANA

CN

C928 COMITINI

AG

D056 CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

CR

C544 CERVARESE SANTA CROCE

PD

C665 CHIVASSO

TO

C793 CLAVIERE

TO

C929 COMIZIANO

NA

D057 CORTE DE' FRATI

CR

C545 CERVARO

FR

M272 CIAMPINO

RM

C794 CLES

TN

C930 COMMESSAGGIO

MN

D058 CORTE FRANCA

BS

C547 CERVASCA

CN

C668 CIANCIANA

AG

C795 CLETO

CS

C931 COMMEZZADURA

TN

D068 CORTE PALASIO

LO

C548 CERVATTO

VC

C672 CIBIANA DI CADORE

BL

C796 CLIVIO

VA

C933 COMO

CO

D061 CORTEMAGGIORE

PC

C549 CERVENO

BS

C673 CICAGNA

GE

C797 CLOZ

TN

C934 COMPIANO

PR

D062 CORTEMILIA

CN

C550 CERVERE

CN

C674 CICALA

CZ

C800 CLUSONE

BG

C937 COMUN NUOVO

BG

D064 CORTENO GOLGI

BS

C551 CERVESINA

PV

C675 CICCIANO

NA

C801 COASSOLO TORINESE

TO

C935 COMUNANZA

AP

D065 CORTENOVA

LC

C552 CERVETERI

RM

C676 CICERALE

SA

C803 COAZZE

TO

C938 CONA

VE

D066 CORTENUOVA

BG

C553 CERVIA

RA

C677 CICILIANO

RM

C804 COAZZOLO

AT

C941 CONCA CASALE

IS

M372 CORTEOLONA E GENZONE

PV

C554 CERVICATI

CS

C678 CICOGNOLO

CR

C806 COCCAGLIO

BS

C940 CONCA DEI MARINI

SA

D072 CORTIGLIONE

AT

C555 CERVIGNANO D'ADDA

LO

C679 CICONIO

TO

C807 COCCONATO

AT

C939 CONCA DELLA CAMPANIA

CE

A266 CORTINA D'AMPEZZO

BL

C556 CERVIGNANO DEL FRIULI

UD

C680 CIGLIANO

VC

C810 COCQUIO-TREVISAGO

VA

C943 CONCAMARISE

VR

D075 CORTINA SULLA STRADA DEL VINO

C557 CERVINARA

AV

C681 CIGLIE'

CN

C811 COCULLO

AQ

C946 CONCERVIANO

RI

C558 CERVINO

CE

C684 CIGOGNOLA

PV

C812 CODEVIGO

PD

C948 CONCESIO

BS

D076 CORTINO

TE

C559 CERVO

IM

C685 CIGOLE

BS

C813 CODEVILLA

PV

C949 CONCO

VI

D077 CORTONA

AR

C560 CERZETO

CS

C686 CILAVEGNA

PV

C814 CODIGORO

FE

C950 CONCORDIA SAGITTARIA

VE

D078 CORVARA

PE

C561 CESA

CE

C689 CIMADOLMO

TV

C815 CODOGNE'

TV

C951 CONCORDIA SULLA SECCHIA

MO

D079 CORVARA IN BADIA .CORVARA.

BZ

C563 CESANA BRIANZA

LC

C691 CIMBERGO

BS

C816 CODOGNO

LO

C952 CONCOREZZO

MB

D081 CORVINO SAN QUIRICO

PV

C564 CESANA TORINESE

TO

C695 CIMINA'

RC

C817 CODROIPO

UD

C954 CONDOFURI

RC

D082 CORZANO

BS

C565 CESANO BOSCONE

MI

C696 CIMINNA

PA

C818 CODRONGIANOS

SS

C955 CONDOVE

TO

D085 COSEANO

UD

C566 CESANO MADERNO

MB

C697 CIMITILE

NA

C819 COGGIOLA

BI

C956 CONDRO'

ME

D086 COSENZA

CS

C567 CESARA

VB

C699 CIMOLAIS

PN

C820 COGLIATE

MB

C957 CONEGLIANO

TV

D087 COSIO D'ARROSCIA

IM

C568 CESARO'

ME

C700 CIMONE

TN

C821 COGNE

AO

C958 CONFIENZA

PV

D088 COSIO VALTELLINO

SO

.KURTATSCH A.

.KURTINIG AN D.

BZ
CZ

BZ

C569 CESATE

MI

C701 CINAGLIO

AT

C823 COGOLETO

GE

C959 CONFIGNI

RI

D089 COSOLETO

RC

C573 CESENA

FC

C702 CINETO ROMANO

RM

C824 COGOLLO DEL CENGIO

VI

C960 CONFLENTI

CZ

D093 COSSANO BELBO

CN

C574 CESENATICO

FC

C703 CINGIA DE' BOTTI

CR

C826 COGORNO

GE

C962 CONIOLO

AL

D092 COSSANO CANAVESE

TO

C576 CESINALI

AV

C704 CINGOLI

MC

C829 COLAZZA

NO

C963 CONSELICE

RA

D094 COSSATO

BI

C578 CESIO

IM

C705 CINIGIANO

GR

C835 COLERE

BG

C964 CONSELVE

PD

D095 COSSERIA

SV

C577 CESIOMAGGIORE

BL

C707 CINISELLO BALSAMO

MI

C836 COLFELICE

FR

M356 CONTA'

TN

D096 COSSIGNANO

AP

C580 CESSALTO

TV

C708 CINISI

PA

C838 COLI

PC

C968 CONTESSA ENTELLINA

PA

D099 COSSOGNO

VB

C581 CESSANITI

VV

C709 CINO

SO

C839 COLICO

LC

C969 CONTIGLIANO

RI

D100 COSSOINE

SS

C582 CESSAPALOMBO

MC

C710 CINQUEFRONDI

RC

C841 COLLALTO SABINO

RI

C971 CONTRADA

AV

D101 COSSOMBRATO

AT

C583 CESSOLE

AT

C711 CINTANO

TO

C844 COLLARMELE

AQ

C972 CONTROGUERRA

TE

D109 COSTA DE' NOBILI

PV

C584 CETARA

SA

C712 CINTE TESINO

TN

C845 COLLAZZONE

PG

C973 CONTRONE

SA

D110 COSTA DI MEZZATE

BG

C585 CETO

BS

C714 CINTO CAOMAGGIORE

VE

C851 COLLE BRIANZA

LC

C974 CONTURSI TERME

SA

D105 COSTA DI ROVIGO

RO

C587 CETONA

SI

C713 CINTO EUGANEO

PD

C854 COLLE D'ANCHISE

CB

C975 CONVERSANO

BA

D112 COSTA MASNAGA

LC

C588 CETRARO

CS

C715 CINZANO

TO

C857 COLLE DI TORA

RI

C976 CONZA DELLA CAMPANIA

AV

D111

COSTA SERINA

BG

C589 CEVA

CN

C716 CIORLANO

CE

C847 COLLE DI VAL D'ELSA

SI

C977 CONZANO

AL

D103 COSTA VALLE IMAGNA

BG

C591 CEVO

BS

C718 CIPRESSA

IM

C870 COLLE SAN MAGNO

FR

C978 COPERTINO

LE

D102 COSTA VESCOVATO

AL

C593 CHALLAND-SAINT-ANSELME

AO

C719 CIRCELLO

BN

C846 COLLE SANNITA

BN

C979 COPIANO

PV

D117 COSTA VOLPINO

BG

C594 CHALLAND-SAINT-VICTOR

AO

C722 CIRIE'

TO

C872 COLLE SANTA LUCIA

BL

C980 COPPARO

FE

D107 COSTABISSARA

VI

C595 CHAMBAVE

AO

C723 CIRIGLIANO

MT

C848 COLLE UMBERTO

TV

C982 CORANA

PV

D108 COSTACCIARO

PG
VC

B491 CHAMOIS

AO

C724 CIRIMIDO

CO

C850 COLLEBEATO

BS

C983 CORATO

BA

D113 COSTANZANA

C596 CHAMPDEPRAZ

AO

C725 CIRO'

KR

C852 COLLECCHIO

PR

C984 CORBARA

SA

D114 COSTARAINERA

IM

B540 CHAMPORCHER

AO

C726 CIRO' MARINA

KR

C853 COLLECORVINO

PE

C986 CORBETTA

MI

D118 COSTERMANO

VR

C598 CHARVENSOD

AO

C727 CIS

TN

C311 COLLEDARA

TE

C987 CORBOLA

RO

D119 COSTIGLIOLE D'ASTI

AT

C294 CHATILLON

AO

C728 CISANO BERGAMASCO

BG

C855 COLLEDIMACINE

CH

C988 CORCHIANO

VT

D120 COSTIGLIOLE SALUZZO

CN
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D121 COTIGNOLA

RA

D253 DASA'

VV

D391 EDOLO

BS

D514 FAVARA

AG

D644 FOGLIANISE

BN

D123 COTRONEI

KR

D255 DAVAGNA

GE

D392 EGNA .NEUMARKT.

BZ

D518 FAVIGNANA

TP

D645 FOGLIANO REDIPUGLIA

GO

D124 COTTANELLO

RI

D256 DAVERIO

VA

D394 ELICE

PE

D520 FAVRIA

TO

D646 FOGLIZZO

TO

D012 COURMAYEUR

AO

D257 DAVOLI

CZ

D395 ELINI

OG

D523 FEISOGLIO

CN

D649 FOIANO DELLA CHIANA

AR

D126 COVO

BG

D258 DAZIO

SO

D398 ELLO

LC

D524 FELETTO

TO

D650 FOIANO DI VAL FORTORE

BN

D127 COZZO

PV

D259 DECIMOMANNU

CA

D399 ELMAS

CA

D526 FELINO

PR

D651 FOLGARIA

TN

D128 CRACO

MT

D260 DECIMOPUTZU

CA

D401 ELVA

CN

D527 FELITTO

SA

D652 FOLIGNANO

AP

D131 CRANDOLA VALSASSINA

LC

D261 DECOLLATURA

CZ

D402 EMARESE

AO

D528 FELIZZANO

AL

D653 FOLIGNO

PG

D132 CRAVAGLIANA

VC

D264 DEGO

SV

D403 EMPOLI

FI

D529 FELONICA

MN

D654 FOLLINA

TV

D133 CRAVANZANA

CN

D265 DEIVA MARINA

SP

D406 ENDINE GAIANO

BG

D530 FELTRE

BL

D655 FOLLO

SP

D134 CRAVEGGIA

VB

D266 DELEBIO

SO

D407 ENEGO

VI

D531 FENEGRO'

CO

D656 FOLLONICA

GR

D136 CREAZZO

VI

D267 DELIA

CL

D408 ENEMONZO

UD

D532 FENESTRELLE

TO

D660 FOMBIO

LO

D137 CRECCHIO

CH

D268 DELIANUOVA

RC

C342 ENNA

EN

D537 FENIS

AO

D661 FONDACHELLI-FANTINA

ME

D139 CREDARO

BG

D269 DELICETO

FG

D410 ENTRACQUE

CN

D538 FERENTILLO

TR

D662 FONDI

LT

D141 CREDERA RUBBIANO

CR

D270 DELLO

BS

D411 ENTRATICO

BG

D539 FERENTINO

FR

D663 FONDO

TN

D142 CREMA

CR

D271 DEMONTE

CN

D412 ENVIE

CN

D540 FERLA

SR

D665 FONNI

NU

D143 CREMELLA

LC

D272 DENICE

AL

D414 EPISCOPIA

PZ

D541 FERMIGNANO

PU

D666 FONTAINEMORE

AO

D144 CREMENAGA

VA

D273 DENNO

TN

D415 ERACLEA

VE

D542 FERMO

FM

D667 FONTANA LIRI

FR

D145 CREMENO

LC

D277 DERNICE

AL

D416 ERBA

CO

D543 FERNO

VA

D670 FONTANAFREDDA

PN

D147 CREMIA

CO

D278 DEROVERE

CR

D419 ERBE'

VR

D544 FEROLETO ANTICO

CZ

D671 FONTANAROSA

AV

D149 CREMOLINO

AL

D279 DERUTA

PG

D420 ERBEZZO

VR

D545 FEROLETO DELLA CHIESA

RC

D668 FONTANELICE

BO

D150 CREMONA

CR

D280 DERVIO

LC

D421 ERBUSCO

BS

D547 FERRANDINA

MT

D672 FONTANELLA

BG

D151 CREMOSANO

CR

D281 DESANA

VC

D422 ERCHIE

BR

D548 FERRARA

FE

D673 FONTANELLATO

PR

D154 CRESCENTINO

VC

D284 DESENZANO DEL GARDA

BS

H243 ERCOLANO

NA

D549 FERRARA DI MONTE BALDO

VR

D674 FONTANELLE

TV

D156 CRESPADORO

VI

D286 DESIO

MB

D423 ERICE

TP

D550 FERRAZZANO

CB

D675 FONTANETO D'AGOGNA

NO

D157 CRESPANO DEL GRAPPA

TV

D287 DESULO

NU

D424 ERLI

SV

D551 FERRERA DI VARESE

VA

D676 FONTANETTO PO

VC

D159 CRESPIATICA

LO

D289 DIAMANTE

CS

D426 ERTO E CASSO

PN

D552 FERRERA ERBOGNONE

PV

D677 FONTANIGORDA

GE

M328 CRESPINA LORENZANA

PI

D293 DIANO ARENTINO

IM

M292 ERULA

SS

D554 FERRERE

AT

D678 FONTANILE

AT

D161 CRESPINO

RO

D296 DIANO CASTELLO

IM

D428 ERVE

LC

D555 FERRIERE

PC

D679 FONTANIVA

PD

D162 CRESSA

NO

D291 DIANO D'ALBA

CN

D429 ESANATOGLIA

MC

D557 FERRUZZANO

RC

D680 FONTE

TV

D165 CREVACUORE

BI

D297 DIANO MARINA

IM

D430 ESCALAPLANO

CA

D560 FIAMIGNANO

RI

M309 FONTE NUOVA

RM

D166 CREVALCORE

BO

D298 DIANO SAN PIETRO

IM

D431 ESCOLCA

CA

D562 FIANO

TO

D681 FONTECCHIO

AQ

D168 CREVOLADOSSOLA

VB

D299 DICOMANO

FI

D434 ESINE

BS

D561 FIANO ROMANO

RM

D682 FONTECHIARI

FR

D170 CRISPANO

NA

D300 DIGNANO

UD

D436 ESINO LARIO

LC

D564 FIASTRA

MC

D683 FONTEGRECA

CE

D171 CRISPIANO

TA

M366 DIMARO FOLGARIDA

TN

D440 ESPERIA

FR

D565 FIAVE'

TN

D684 FONTENO

BG

D172 CRISSOLO

CN

D303 DINAMI

VV

D441 ESPORLATU

SS

D567 FICARAZZI

PA

D685 FONTEVIVO

PR

D175 CROCEFIESCHI

GE

D304 DIPIGNANO

CS

D442 ESTE

PD

D568 FICAROLO

RO

D686 FONZASO

BL

C670 CROCETTA DEL MONTELLO

TV

D305 DISO

LE

D443 ESTERZILI

CA

D569 FICARRA

ME

D688 FOPPOLO

BG

D177 CRODO

VB

D309 DIVIGNANO

NO

D444 ETROUBLES

AO

D570 FICULLE

TR

D689 FORANO

RI

D179 CROGNALETO

TE

D310 DIZZASCO

CO

D445 EUPILIO

CO

B034 FIDENZA

PR

D691 FORCE

AP

D180 CROPALATI

CS

D311 DOBBIACO .TOBLACH.

BZ

D433 EXILLES

TO

D571 FIE' ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN. BZ

D693 FORCHIA

BN

D181 CROPANI

CZ

D312 DOBERDO' DEL LAGO

GO

D447 FABBRICA CURONE

AL

D573 FIEROZZO

TN

D694 FORCOLA

SO

D184 CROSIA

CS

D314 DOGLIANI

CN

M319 FABBRICHE DI VERGEMOLI

LU

D574 FIESCO

CR

D695 FORDONGIANUS

OR

D185 CROSIO DELLA VALLE

VA

D315 DOGLIOLA

CH

D450 FABBRICO

RE

D575 FIESOLE

FI

D696 FORENZA

PZ

D122 CROTONE

KR

D316 DOGNA

UD

D451 FABRIANO

AN

D576 FIESSE

BS

D697 FORESTO SPARSO

BG

D186 CROTTA D'ADDA

CR

D317 DOLCE'

VR

D452 FABRICA DI ROMA

VT

D578 FIESSO D'ARTICO

VE

D700 FORGARIA NEL FRIULI

UD

D187 CROVA

VC

D318 DOLCEACQUA

IM

D453 FABRIZIA

VV

D577 FIESSO UMBERTIANO

RO

D701 FORINO

AV

D188 CROVIANA

TN

D319 DOLCEDO

IM

D454 FABRO

TR

D579 FIGINO SERENZA

CO

D702 FORIO

NA

D189 CRUCOLI

KR

D321 DOLEGNA DEL COLLIO

GO

D455 FAEDIS

UD

M321 FIGLINE E INCISA VALDARNO

FI

D704 FORLI'

FC

D192 CUASSO AL MONTE

VA

D323 DOLIANOVA

CA

D457 FAEDO

TN

D582 FIGLINE VEGLIATURO

CS

D703 FORLI' DEL SANNIO

IS

D194 CUCCARO MONFERRATO

AL

D325 DOLO

VE

D456 FAEDO VALTELLINO

SO

D586 FILACCIANO

RM

D705 FORLIMPOPOLI

FC

D195 CUCCARO VETERE

SA

D327 DOLZAGO

LC

D458 FAENZA

RA

D587 FILADELFIA

VV

D706 FORMAZZA

VB

D196 CUCCIAGO

CO

D328 DOMANICO

CS

D459 FAETO

FG

D588 FILAGO

BG

D707 FORMELLO

RM

D197 CUCEGLIO

TO

D329 DOMASO

CO

D461 FAGAGNA

UD

D589 FILANDARI

VV

D708 FORMIA

LT

D198 CUGGIONO

MI

D330 DOMEGGE DI CADORE

BL

D462 FAGGETO LARIO

CO

D590 FILATTIERA

MS

D709 FORMICOLA

CE

D199 CUGLIATE-FABIASCO

VA

D331 DOMICELLA

AV

D463 FAGGIANO

TA

D591 FILETTINO

FR

D710 FORMIGARA

CR

D200 CUGLIERI

OR

D332 DOMODOSSOLA

VB

D465 FAGNANO ALTO

AQ

D592 FILETTO

CH

D711 FORMIGINE

MO

D201 CUGNOLI

PE

D333 DOMUS DE MARIA

CA

D464 FAGNANO CASTELLO

CS

D593 FILIANO

PZ

D712 FORMIGLIANA

VC

D202 CUMIANA

TO

D334 DOMUSNOVAS

CI

D467 FAGNANO OLONA

VA

D594 FILIGHERA

PV

D713 FORMIGNANA

FE

D203 CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

CR

D339 DONATO

BI

D468 FAI DELLA PAGANELLA

TN

D595 FILIGNANO

IS

D714 FORNACE

TN

D204 CUNARDO

VA

D341 DONGO

CO

D469 FAICCHIO

BN

D596 FILOGASO

VV

D715 FORNELLI

IS

D205 CUNEO

CN

D338 DONNAS

AO

D470 FALCADE

BL

D597 FILOTTRANO

AN

D718 FORNI AVOLTRI

UD

D207 CUNICO

AT

D344 DONORI

CA

D471 FALCIANO DEL MASSICO

CE

D599 FINALE EMILIA

MO

D719 FORNI DI SOPRA

UD

D208 CUORGNE'

TO

D345 DORGALI

NU

D473 FALCONARA ALBANESE

CS

D600 FINALE LIGURE

SV

D720 FORNI DI SOTTO

UD

D209 CUPELLO

CH

D346 DORIO

LC

D472 FALCONARA MARITTIMA

AN

D604 FINO DEL MONTE

BG

D725 FORNO CANAVESE

TO

D210 CUPRA MARITTIMA

AP

D347 DORMELLETTO

NO

D474 FALCONE

ME

D605 FINO MORNASCO

CO

D728 FORNOVO DI TARO

PR

D211 CUPRAMONTANA

AN

D348 DORNO

PV

D475 FALERIA

VT

D606 FIORANO AL SERIO

BG

D727 FORNOVO SAN GIOVANNI

BG

B824 CURA CARPIGNANO

PV

D350 DORZANO

BI

D476 FALERNA

CZ

D608 FIORANO CANAVESE

TO

D730 FORTE DEI MARMI

LU

D214 CURCURIS

OR

D351 DOSOLO

MN

D477 FALERONE

FM

D607 FIORANO MODENESE

MO

D731 FORTEZZA .FRANZENSFESTE.

BZ

D216 CUREGGIO

NO

D352 DOSSENA

BG

D480 FALLO

CH

D609 FIORDIMONTE

MC

D732 FORTUNAGO

PV
ME

D217 CURIGLIA CON MONTEVIASCO

VA

D355 DOSSO DEL LIRO

CO

D481 FALMENTA

VB

D611 FIORENZUOLA D'ARDA

PC

D733 FORZA D'AGRO'

D218 CURINGA

CZ

D356 DOUES

AO

D482 FALOPPIO

CO

D612 FIRENZE

FI

D734 FOSCIANDORA

LU

D219 CURINO

BI

D357 DOVADOLA

FC

D483 FALVATERRA

FR

D613 FIRENZUOLA

FI

D735 FOSDINOVO

MS

D221 CURNO

BG

D358 DOVERA

CR

D484 FALZES .PFALZEN.

BZ

D614 FIRMO

CS

D736 FOSSA

AQ

D222 CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU. BZ

D360 DOZZA

BO

D486 FANANO

MO

M323 FISCAGLIA

FE

D738 FOSSACESIA

CH

D223 CURSI

LE

D361 DRAGONI

CE

D487 FANNA

PN

D615 FISCIANO

SA

D740 FOSSALTA DI PIAVE

VE

D225 CURSOLO-ORASSO

VB

D364 DRAPIA

VV

D488 FANO

PU

A310 FIUGGI

FR

D741 FOSSALTA DI PORTOGRUARO

VE

D226 CURTAROLO

PD

D365 DRENA

TN

D489 FANO ADRIANO

TE

D617 FIUMALBO

MO

D737 FOSSALTO

CB

D227 CURTATONE

MN

D366 DRENCHIA

UD

D494 FARA FILIORUM PETRI

CH

D619 FIUMARA

RC

D742 FOSSANO

CN

D228 CURTI

CE

D367 DRESANO

MI

D490 FARA GERA D'ADDA

BG

D621 FIUME VENETO

PN

D745 FOSSATO DI VICO

PG

D229 CUSAGO

MI

D370 DRIZZONA

CR

D493 FARA IN SABINA

RI

D622 FIUMEDINISI

ME

D744 FOSSATO SERRALTA

CZ

D231 CUSANO MILANINO

MI

D371 DRO

TN

D492 FARA NOVARESE

NO

D624 FIUMEFREDDO BRUZIO

CS

D748 FOSSO'

VE

D230 CUSANO MUTRI

BN

D372 DRONERO

CN

D491 FARA OLIVANA CON SOLA

BG

D623 FIUMEFREDDO DI SICILIA

CT

D749 FOSSOMBRONE

PU

D232 CUSINO

CO

D373 DRUENTO

TO

D495 FARA SAN MARTINO

CH

D627 FIUMICELLO

UD

D750 FOZA

VI

D233 CUSIO

BG

D374 DRUOGNO

VB

D496 FARA VICENTINO

VI

M297 FIUMICINO

RM

D751 FRABOSA SOPRANA

CN

D234 CUSTONACI

TP

D376 DUALCHI

NU

D497 FARDELLA

PZ

D628 FIUMINATA

MC

D752 FRABOSA SOTTANA

CN

D235 CUTIGLIANO

PT

D377 DUBINO

SO

D499 FARIGLIANO

CN

D629 FIVIZZANO

MS

D559 FRACONALTO

AL

D236 CUTRO

KR

M300 DUE CARRARE

PD

D501 FARINDOLA

PE

D630 FLAIBANO

UD

D754 FRAGAGNANO

TA

D237 CUTROFIANO

LE

D379 DUEVILLE

VI

D502 FARINI

PC

D634 FLERO

BS

D755 FRAGNETO L'ABATE

BN

D238 CUVEGLIO

VA

D380 DUGENTA

BN

D503 FARNESE

VT

D635 FLORESTA

ME

D756 FRAGNETO MONFORTE

BN

D239 CUVIO

VA

D383 DUINO-AURISINA

TS

D505 FARRA DI SOLIGO

TV

D636 FLORIDIA

SR

D757 FRAINE

CH

D243 DAIANO

TN

D384 DUMENZA

VA

D504 FARRA D'ISONZO

GO

D637 FLORINAS

SS

D758 FRAMURA

SP

D244 DAIRAGO

MI

D385 DUNO

VA

D508 FASANO

BR

D638 FLUMERI

AV

D763 FRANCAVILLA AL MARE

CH

D245 DALMINE

BG

D386 DURAZZANO

BN

D509 FASCIA

GE

D639 FLUMINIMAGGIORE

CI

D762 FRANCAVILLA ANGITOLA

VV

D246 DAMBEL

TN

C772 DURONIA

CB

D510 FAUGLIA

PI

D640 FLUSSIO

OR

D759 FRANCAVILLA BISIO

AL

D247 DANTA DI CADORE

BL

D388 DUSINO SAN MICHELE

AT

D511 FAULE

CN

D641 FOBELLO

VC

D760 FRANCAVILLA D'ETE

FM

D251 DARFO BOARIO TERME

BS

D390 EBOLI

SA

D512 FAVALE DI MALVARO

GE

D643 FOGGIA

FG

D765 FRANCAVILLA DI SICILIA

ME
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D761 FRANCAVILLA FONTANA

BR

D884 GALLO MATESE

CE

E008 GIACCIANO CON BARUCHELLA

RO

E127 GRAFFIGNANA

LO

E248 GUARDIAREGIA

D766 FRANCAVILLA IN SINNI

PZ

D885 GALLODORO

ME

E009 GIAGLIONE

TO

E128 GRAFFIGNANO

VT

E250 GUARDISTALLO

PI

D764 FRANCAVILLA MARITTIMA

CS

D886 GALLUCCIO

CE

E010 GIANICO

BS

E130 GRAGLIA

BI

E251 GUARENE

CN

D767 FRANCICA

VV

D888 GALTELLI'

NU

E012 GIANO DELL'UMBRIA

PG

E131 GRAGNANO

NA

E252 GUASILA

CA

D768 FRANCOFONTE

SR

D889 GALZIGNANO TERME

PD

E011

CE

E132 GRAGNANO TREBBIENSE

PC

E253 GUASTALLA

RE

D769 FRANCOLISE

CE

D890 GAMALERO

AL

E013 GIARDINELLO

PA

E133 GRAMMICHELE

CT

E255 GUAZZORA

AL

D770 FRASCARO

AL

D891 GAMBARA

BS

E014 GIARDINI-NAXOS

ME

E134 GRANA

AT

E256 GUBBIO

PG

D771 FRASCAROLO

PV

D892 GAMBARANA

PV

E015 GIAROLE

AL

E136 GRANAROLO DELL'EMILIA

BO

E258 GUDO VISCONTI

MI

D773 FRASCATI

RM

D894 GAMBASCA

CN

E016 GIARRATANA

RG

E138 GRANCONA

VI

E259 GUGLIONESI

CB

D774 FRASCINETO

CS

D895 GAMBASSI TERME

FI

E017 GIARRE

CT

E139 GRANDATE

CO

E261 GUIDIZZOLO

MN

D775 FRASSILONGO

TN

D896 GAMBATESA

CB

E019 GIAVE

SS

E141 GRANDOLA ED UNITI

CO

E263 GUIDONIA MONTECELIO

RM

D776 FRASSINELLE POLESINE

RO

D897 GAMBELLARA

VI

E020 GIAVENO

TO

E142 GRANITI

ME

E264 GUIGLIA

MO

D777 FRASSINELLO MONFERRATO

AL

D898 GAMBERALE

CH

E021 GIAVERA DEL MONTELLO

TV

E143 GRANOZZO CON MONTICELLO

NO

E266 GUILMI

CH

D780 FRASSINETO PO

AL

D899 GAMBETTOLA

FC

E022 GIBA

CI

E144 GRANTOLA

VA

E269 GURRO

VB

D781 FRASSINETTO

TO

D901 GAMBOLO'

PV

E023 GIBELLINA

TP

E145 GRANTORTO

PD

E270 GUSPINI

VS

D782 FRASSINO

CN

D902 GAMBUGLIANO

VI

E024 GIFFLENGA

BI

E146 GRANZE

PD

E271 GUSSAGO

BS

D783 FRASSINORO

MO

D903 GANDELLINO

BG

E025 GIFFONE

RC

E147 GRASSANO

MT

E272 GUSSOLA

CR

D785 FRASSO SABINO

RI

D905 GANDINO

BG

E026 GIFFONI SEI CASALI

SA

E148 GRASSOBBIO

BG

E273 HONE

AO

D784 FRASSO TELESINO

BN

D906 GANDOSSO

BG

E027 GIFFONI VALLE PIANA

SA

E149 GRATTERI

PA

E280 IDRO

BS

D788 FRATTA POLESINE

RO

D907 GANGI

PA

E028 GIGNESE

VB

M315 GRAVEDONA ED UNITI

CO

E281 IGLESIAS

CI

D787 FRATTA TODINA

PG

D909 GARAGUSO

MT

E029 GIGNOD

AO

E152 GRAVELLONA LOMELLINA

PV

E282 IGLIANO

CN

D789 FRATTAMAGGIORE

NA

D910 GARBAGNA

AL

E030 GILDONE

CB

E153 GRAVELLONA TOCE

VB

E283 ILBONO

OG

D790 FRATTAMINORE

NA

D911 GARBAGNA NOVARESE

NO

E031 GIMIGLIANO

CZ

E154 GRAVERE

TO

E284 ILLASI

VR

D791 FRATTE ROSA

PU

D912 GARBAGNATE MILANESE

MI

E033 GINESTRA

PZ

E156 GRAVINA DI CATANIA

CT

E285 ILLORAI

SS

D793 FRAZZANO'

ME

D913 GARBAGNATE MONASTERO

LC

E034 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI

BN

E155 GRAVINA IN PUGLIA

BA

E287 IMBERSAGO

LC

D794 FREGONA

TV

D915 GARDA

VR

E036 GINOSA

TA

E158 GRAZZANISE

CE

E288 IMER

TN

D796 FRESAGRANDINARIA

CH

D917 GARDONE RIVIERA

BS

E037 GIOI

SA

E159 GRAZZANO BADOGLIO

AT

E289 IMOLA

BO

D797 FRESONARA

AL

D918 GARDONE VAL TROMPIA

BS

E040 GIOIA DEI MARSI

AQ

E160 GRECCIO

RI

E290 IMPERIA

IM

D798 FRIGENTO

AV

D920 GARESSIO

CN

E038 GIOIA DEL COLLE

BA

E161 GRECI

AV

E291 IMPRUNETA

FI

D799 FRIGNANO

CE

D921 GARGALLO

NO

E039 GIOIA SANNITICA

CE

E163 GREGGIO

VC

E292 INARZO

VA

D802 FRINCO

AT

D923 GARGAZZONE .GARGAZON.

BZ

E041 GIOIA TAURO

RC

E164 GREMIASCO

AL

E295 INCISA SCAPACCINO

AT

D803 FRISA

CH

D924 GARGNANO

BS

E044 GIOIOSA IONICA

RC

E165 GRESSAN

AO

E297 INCUDINE

BS

D804 FRISANCO

PN

D925 GARLASCO

PV

E043 GIOIOSA MAREA

ME

E167 GRESSONEY-LA-TRINITE'

AO

E299 INDUNO OLONA

VA

D805 FRONT

TO

D926 GARLATE

LC

E045 GIOVE

TR

E168 GRESSONEY-SAINT-JEAN

AO

E301 INGRIA

TO

D807 FRONTINO

PU

D927 GARLENDA

SV

E047 GIOVINAZZO

BA

E169 GREVE IN CHIANTI

FI

E304 INTRAGNA

VB

D808 FRONTONE

PU

D928 GARNIGA TERME

TN

E048 GIOVO

TN

E170 GREZZAGO

MI

E305 INTROBIO

LC

D810 FROSINONE

FR

D930 GARZENO

CO

E049 GIRASOLE

OG

E171 GREZZANA

VR

E306 INTROD

AO

D811 FROSOLONE

IS

D931 GARZIGLIANA

TO

E050 GIRIFALCO

CZ

E172 GRIANTE

CO

E307 INTRODACQUA

AQ

D812 FROSSASCO

TO

D932 GASPERINA

CZ

E052 GISSI

CH

E173 GRICIGNANO DI AVERSA

CE

E308 INTROZZO

LC

D813 FRUGAROLO

AL

D933 GASSINO TORINESE

TO

E053 GIUGGIANELLO

LE

E177 GRIGNASCO

NO

E309 INVERIGO

CO

D814 FUBINE

AL

D934 GATTATICO

RE

E054 GIUGLIANO IN CAMPANIA

NA

E178 GRIGNO

TN

E310 INVERNO E MONTELEONE

PV

D815 FUCECCHIO

FI

D935 GATTEO

FC

E055 GIULIANA

PA

E179 GRIMACCO

UD

E311

TO

D817 FUIPIANO VALLE IMAGNA

BG

D937 GATTICO

NO

E057 GIULIANO DI ROMA

FR

E180 GRIMALDI

CS

E313 INVERUNO

MI

D818 FUMANE

VR

D938 GATTINARA

VC

E056 GIULIANO TEATINO

CH

E182 GRINZANE CAVOUR

CN

E314 INVORIO

NO

D819 FUMONE

FR

D940 GAVARDO

BS

E058 GIULIANOVA

TE

E184 GRISIGNANO DI ZOCCO

VI

E317 INZAGO

MI

D821 FUNES .VILLNOESS.

BZ

D941 GAVAZZANA

AL

E060 GIUNGANO

SA

E185 GRISOLIA

CS

E321 IONADI

VV

D823 FURCI

CH

D942 GAVELLO

RO

E061 GIURDIGNANO

LE

E187 GRIZZANA MORANDI

BO

E323 IRGOLI

NU

D824 FURCI SICULO

ME

D943 GAVERINA TERME

BG

E062 GIUSSAGO

PV

E188 GROGNARDO

AL

E325 IRMA

BS

D825 FURNARI

ME

D944 GAVI

AL

E063 GIUSSANO

MB

E189 GROMO

BG

E326 IRSINA

MT

D826 FURORE

SA

D945 GAVIGNANO

RM

E064 GIUSTENICE

SV

E191 GRONDONA

AL

E327 ISASCA

CN

D827 FURTEI

VS

D946 GAVIRATE

VA

E065 GIUSTINO

TN

E192 GRONE

BG

E328 ISCA SULLO IONIO

CZ

D828 FUSCALDO

CS

D947 GAVOI

NU

E066 GIUSVALLA

SV

E193 GRONTARDO

CR

E329 ISCHIA

NA

D829 FUSIGNANO

RA

D948 GAVORRANO

GR

E067 GIVOLETTO

TO

E195 GROPELLO CAIROLI

PV

E330 ISCHIA DI CASTRO

VT

D830 FUSINE

SO

D949 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

MN

E068 GIZZERIA

CZ

E196 GROPPARELLO

PC

E332 ISCHITELLA

FG

D832 FUTANI

SA

D951 GAZZADA SCHIANNO

VA

E069 GLORENZA .GLURNS.

BZ

E199 GROSCAVALLO

TO

E333 ISEO

BS

D834 GABBIONETA BINANUOVA

CR

D952 GAZZANIGA

BG

E071 GODEGA DI SANT'URBANO

TV

E200 GROSIO

SO

E334 ISERA

TN

D835 GABIANO

AL

D956 GAZZO

PD

E072 GODIASCO SALICE TERME

PV

E201 GROSOTTO

SO

E335 ISERNIA

IS

D836 GABICCE MARE

PU

D957 GAZZO VERONESE

VR

E074 GODRANO

PA

E202 GROSSETO

GR

E336 ISILI

CA

D839 GABY

AO

D958 GAZZOLA

PC

E078 GOITO

MN

E203 GROSSO

TO

E337 ISNELLO

PA

D841 GADESCO PIEVE DELMONA

CR

D959 GAZZUOLO

MN

E079 GOLASECCA

VA

E204 GROTTAFERRATA

RM

E338 ISOLA D'ASTI

AT

D842 GADONI

NU

D960 GELA

CL

E081 GOLFERENZO

PV

E205 GROTTAGLIE

TA

E341 ISOLA DEL CANTONE

GE

D843 GAETA

LT

D961 GEMMANO

RN

M274 GOLFO ARANCI

OT

E206 GROTTAMINARDA

AV

E348 ISOLA DEL GIGLIO

GR

D844 GAGGI

ME

D962 GEMONA DEL FRIULI

UD

E082 GOMBITO

CR

E207 GROTTAMMARE

AP

E343 ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

TE

D845 GAGGIANO

MI

D963 GEMONIO

VA

E083 GONARS

UD

E208 GROTTAZZOLINA

FM

E340 ISOLA DEL LIRI

FR

D847 GAGGIO MONTANO

BO

D964 GENAZZANO

RM

E084 GONI

CA

E209 GROTTE

AG

E351 ISOLA DEL PIANO

PU

D848 GAGLIANICO

BI

D965 GENGA

AN

E086 GONNESA

CI

E210 GROTTE DI CASTRO

VT

E349 ISOLA DELLA SCALA

VR

D850 GAGLIANO ATERNO

AQ

D966 GENIVOLTA

CR

E087 GONNOSCODINA

OR

E212 GROTTERIA

RC

E350 ISOLA DELLE FEMMINE

PA

D849 GAGLIANO CASTELFERRATO

EN

D967 GENOLA

CN

E085 GONNOSFANADIGA

VS

E213 GROTTOLE

MT

E339 ISOLA DI CAPO RIZZUTO

KR

D851 GAGLIANO DEL CAPO

LE

D968 GENONI

OR

D585 GONNOSNO'

OR

E214 GROTTOLELLA

AV

E353 ISOLA DI FONDRA

BG

D852 GAGLIATO

CZ

D969 GENOVA

GE

E088 GONNOSTRAMATZA

OR

E215 GRUARO

VE

E356 ISOLA DOVARESE

CR

D853 GAGLIOLE

MC

D970 GENURI

VS

E089 GONZAGA

MN

E216 GRUGLIASCO

TO

E358 ISOLA RIZZA

VR

D854 GAIARINE

TV

D971 GENZANO DI LUCANIA

PZ

E090 GORDONA

SO

E217 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

CR

E360 ISOLA SANT'ANTONIO

AL

D855 GAIBA

RO

D972 GENZANO DI ROMA

RM

E091 GORGA

RM

E219 GRUMELLO DEL MONTE

BG

E354 ISOLA VICENTINA

VI

D856 GAIOLA

CN

D974 GERA LARIO

CO

E092 GORGO AL MONTICANO

TV

E221 GRUMENTO NOVA

PZ

E345 ISOLABELLA

TO

D858 GAIOLE IN CHIANTI

SI

D975 GERACE

RC

E093 GORGOGLIONE

MT

E223 GRUMO APPULA

BA

E346 ISOLABONA

IM

D859 GAIRO

OG

D977 GERACI SICULO

PA

E094 GORGONZOLA

MI

E224 GRUMO NEVANO

NA

E363 ISOLE TREMITI

FG

D860 GAIS .GAIS.

BZ

D978 GERANO

RM

E096 GORIANO SICOLI

AQ

E226 GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

E364 ISORELLA

BS

D861 GALATI MAMERTINO

ME

D980 GERENZAGO

PV

E098 GORIZIA

GO

E227 GUAGNANO

LE

E365 ISPANI

SA

D862 GALATINA

LE

D981 GERENZANO

VA

E101 GORLA MAGGIORE

VA

E228 GUALDO

MC

E366 ISPICA

RG

D863 GALATONE

LE

D982 GERGEI

CA

E102 GORLA MINORE

VA

E229 GUALDO CATTANEO

PG

E367 ISPRA

VA

D864 GALATRO

RC

D983 GERMAGNANO

TO

E100 GORLAGO

BG

E230 GUALDO TADINO

PG

E368 ISSIGLIO

TO

D865 GALBIATE

LC

D984 GERMAGNO

VB

E103 GORLE

BG

E232 GUALTIERI

RE

E369 ISSIME

AO

D867 GALEATA

FC

D987 GERMIGNAGA

VA

E104 GORNATE-OLONA

VA

E233 GUALTIERI SICAMINO'

ME

E370 ISSO

BG

D868 GALGAGNANO

LO

D988 GEROCARNE

VV

E106 GORNO

BG

E234 GUAMAGGIORE

CA

E371 ISSOGNE

AO

D869 GALLARATE

VA

D990 GEROLA ALTA

SO

E107 GORO

FE

E235 GUANZATE

CO

E373 ISTRANA

TV

D870 GALLESE

VT

D993 GERRE DE' CAPRIOLI

CR

E109 GORRETO

GE

E236 GUARCINO

FR

E374 ITALA

ME

D872 GALLIATE

NO

D994 GESICO

CA

E111

GORZEGNO

CN

E240 GUARDA VENETA

RO

E375 ITRI

LT

D871 GALLIATE LOMBARDO

VA

D995 GESSATE

MI

E113

GOSALDO

BL

E237 GUARDABOSONE

VC

E376 ITTIREDDU

SS

D873 GALLIAVOLA

PV

D996 GESSOPALENA

CH

E114

GOSSOLENGO

PC

E238 GUARDAMIGLIO

LO

E377 ITTIRI

SS

D874 GALLICANO

LU

D997 GESTURI

VS

E115

GOTTASECCA

CN

E239 GUARDAVALLE

CZ

E379 IVREA

TO
CR

GIANO VETUSTO

INVERSO PINASCA

CB

D875 GALLICANO NEL LAZIO

RM

D998 GESUALDO

AV

E116

GOTTOLENGO

BS

E241 GUARDEA

TR

E380 IZANO

D876 GALLICCHIO

PZ

D999 GHEDI

BS

E118

GOVONE

CN

E245 GUARDIA LOMBARDI

AV

E274 JACURSO

CZ

D878 GALLIERA

BO

E001 GHEMME

NO

E120 GOZZANO

NO

E246 GUARDIA PERTICARA

PZ

E381 JELSI

CB

D879 GALLIERA VENETA

PD

E003 GHIFFA

VB

E122 GRADARA

PU

E242 GUARDIA PIEMONTESE

CS

E382 JENNE

RM

D881 GALLINARO

FR

E004 GHILARZA

OR

E124 GRADISCA D'ISONZO

GO

E249 GUARDIA SANFRAMONDI

BN

E386 JERAGO CON ORAGO

VA

D882 GALLIO

VI

E006 GHISALBA

BG

E125 GRADO

GO

E243 GUARDIAGRELE

CH

E387 JERZU

OG

D883 GALLIPOLI

LE

E007 GHISLARENGO

VC

E126 GRADOLI

VT

E244 GUARDIALFIERA

CB

E388 JESI

AN
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C388 JESOLO

VE

E494 LAVENA PONTE TRESA

VA

E626 LIVORNO FERRARIS

VC

E757 LUSERNA

TN

E877 MANDAS

CA

E320 JOLANDA DI SAVOIA

FE

E496 LAVENO MOMBELLO

VA

E627 LIVRAGA

LO

E758 LUSERNA SAN GIOVANNI

TO

E878 MANDATORICCIO

CS

E389 JOPPOLO

VV

E497 LAVENONE

BS

E629 LIZZANELLO

LE

E759 LUSERNETTA

TO

B632 MANDELA

RM

E390 JOPPOLO GIANCAXIO

AG

E498 LAVIANO

SA

E630 LIZZANO

TA

E760 LUSEVERA

UD

E879 MANDELLO DEL LARIO

LC

E391 JOVENCAN

AO

E500 LAVIS

TN

A771 LIZZANO IN BELVEDERE

BO

E761 LUSIA

RO

E880 MANDELLO VITTA

NO

E394 LA CASSA

TO

E502 LAZISE

VR

E632 LOANO

SV

E762 LUSIANA

VI

E882 MANDURIA

TA

E423 LA LOGGIA

TO

E504 LAZZATE

MB

E633 LOAZZOLO

AT

E763 LUSIGLIE'

TO

E883 MANERBA DEL GARDA

BS

E425 LA MADDALENA

OT

E506 LECCE

LE

E635 LOCANA

TO

E764 LUSON .LUESEN.

BZ

E884 MANERBIO

BS

A308 LA MAGDELEINE

AO

E505 LECCE NEI MARSI

AQ

E639 LOCATE DI TRIULZI

MI

E767 LUSTRA

SA

E885 MANFREDONIA

FG

E430 LA MORRA

CN

E507 LECCO

LC

E638 LOCATE VARESINO

CO

E769 LUVINATE

VA

E887 MANGO

CN

E458 LA SALLE

AO

M313 LEDRO

TN

E640 LOCATELLO

BG

E770 LUZZANA

BG

E888 MANGONE

CS

E463 LA SPEZIA

SP

E509 LEFFE

BG

E644 LOCERI

OG

E772 LUZZARA

RE

M283 MANIACE

CT

E470 LA THUILE

AO

E510 LEGGIUNO

VA

E645 LOCOROTONDO

BA

E773 LUZZI

CS

E889 MANIAGO

PN

E491 LA VALLE .WENGEN.

BZ

E512 LEGNAGO

VR

D976 LOCRI

RC

M339 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA

VA

E891 MANOCALZATI

AV

E490 LA VALLE AGORDINA

BL

E514 LEGNANO

MI

E646 LOCULI

NU

E777 MACCASTORNA

LO

E892 MANOPPELLO

PE

M348 LA VALLETTA BRIANZA

LC

E515 LEGNARO

PD

E647 LODE'

NU

E778 MACCHIA D'ISERNIA

IS

E893 MANSUE'

TV

E392 LABICO

RM

E517 LEI

NU

E648 LODI

LO

E780 MACCHIA VALFORTORE

CB

E894 MANTA

CN

E393 LABRO

RI

E518 LEINI

TO

E651 LODI VECCHIO

LO

E779 MACCHIAGODENA

IS

E896 MANTELLO

SO

E395 LACCHIARELLA

MI

E519 LEIVI

GE

E649 LODINE

NU

E782 MACELLO

TO

E897 MANTOVA

MN

E396 LACCO AMENO

NA

E520 LEMIE

TO

E652 LODRINO

BS

E783 MACERATA

MC

E899 MANZANO

UD

E397 LACEDONIA

AV

E522 LENDINARA

RO

E654 LOGRATO

BS

E784 MACERATA CAMPANIA

CE

E900 MANZIANA

RM

E398 LACES .LATSCH.

BZ

E523 LENI

ME

E655 LOIANO

BO

E785 MACERATA FELTRIA

PU

E901 MAPELLO

BG

E400 LACONI

OR

E524 LENNA

BG

M275 LOIRI PORTO SAN PAOLO

OT

E786 MACHERIO

MB

M316 MAPPANO

TO

M212 LADISPOLI

RM

E526 LENO

BS

E656 LOMAGNA

LC

E787 MACLODIO

BS

E902 MARA

SS

E401 LAERRU

SS

E527 LENOLA

LT

E659 LOMAZZO

CO

E788 MACOMER

NU

E903 MARACALAGONIS

CA

E402 LAGANADI

RC

E528 LENTA

VC

E660 LOMBARDORE

TO

E789 MACRA

CN

E904 MARANELLO

MO

E403 LAGHI

VI

E530 LENTATE SUL SEVESO

MB

E661 LOMBRIASCO

TO

E790 MACUGNAGA

VB

E906 MARANO DI NAPOLI

NA

E405 LAGLIO

CO

E531 LENTELLA

CH

E662 LOMELLO

PV

E791 MADDALONI

CE

E911

E406 LAGNASCO

CN

C562 LENTIAI

BL

E664 LONA LASES

TN

E342 MADESIMO

SO

E908 MARANO EQUO

RM

E407 LAGO

CS

E532 LENTINI

SR

E665 LONATE CEPPINO

VA

E793 MADIGNANO

CR

E910 MARANO LAGUNARE

UD

E409 LAGONEGRO

PZ

E535 LEONESSA

RI

E666 LONATE POZZOLO

VA

E794 MADONE

BG

E914 MARANO MARCHESATO

CS

E410 LAGOSANTO

FE

E536 LEONFORTE

EN

M312 LONATO DEL GARDA

BS

E795 MADONNA DEL SASSO

VB

E915 MARANO PRINCIPATO

CS

E412 LAGUNDO .ALGUND.

BZ

E537 LEPORANO

TA

E668 LONDA

FI

M357 MADRUZZO

TN

E905 MARANO SUL PANARO

MO

E414 LAIGUEGLIA

SV

E538 LEQUILE

LE

E669 LONGANO

IS

E798 MAENZA

LT

E907 MARANO TICINO

NO

E415 LAINATE

MI

E540 LEQUIO BERRIA

CN

E671 LONGARE

VI

E799 MAFALDA

CB

E912 MARANO VICENTINO

VI

E416 LAINO

CO

E539 LEQUIO TANARO

CN

M342 LONGARONE

BL

E800 MAGASA

BS

E917 MARANZANA

AT

E417 LAINO BORGO

CS

E541 LERCARA FRIDDI

PA

E673 LONGHENA

BS

E801 MAGENTA

MI

E919 MARATEA

PZ

E419 LAINO CASTELLO

CS

E542 LERICI

SP

E674 LONGI

ME

E803 MAGGIORA

NO

E921 MARCALLO CON CASONE

MI

E420 LAION .LAJEN.

BZ

E543 LERMA

AL

E675 LONGIANO

FC

E804 MAGHERNO

PV

E922 MARCARIA

MN

E421 LAIVES .LEIFERS.

BZ

E544 LESA

NO

E677 LONGOBARDI

CS

E805 MAGIONE

PG

E923 MARCEDUSA

CZ

E413 LAJATICO

PI

E546 LESEGNO

CN

E678 LONGOBUCCO

CS

E806 MAGISANO

CZ

E924 MARCELLINA

RM

E422 LALLIO

BG

E547 LESIGNANO DE' BAGNI

PR

E679 LONGONE AL SEGRINO

CO

E809 MAGLIANO ALFIERI

CN

E925 MARCELLINARA

CZ

E424 LAMA DEI PELIGNI

CH

E549 LESINA

FG

E681 LONGONE SABINO

RI

E808 MAGLIANO ALPI

CN

E927 MARCETELLI

RI

E426 LAMA MOCOGNO

MO

E550 LESMO

MB

E682 LONIGO

VI

E811

AQ

E928 MARCHENO

BS

E428 LAMBRUGO

CO

E551 LESSOLO

TO

E683 LORANZE'

TO

E807 MAGLIANO DI TENNA

FM

E929 MARCHIROLO

VA

M208 LAMEZIA TERME

CZ

M371 LESSONA

BI

E684 LOREGGIA

PD

E810 MAGLIANO IN TOSCANA

GR

E930 MARCIANA

LI

E429 LAMON

BL

E553 LESTIZZA

UD

E685 LOREGLIA

VB

E813 MAGLIANO ROMANO

RM

E931 MARCIANA MARINA

LI

E431 LAMPEDUSA E LINOSA

AG

E554 LETINO

CE

E687 LORENZAGO DI CADORE

BL

E812 MAGLIANO SABINA

RI

E932 MARCIANISE

CE

E432 LAMPORECCHIO

PT

E555 LETOJANNI

ME

E689 LOREO

RO

E814 MAGLIANO VETERE

SA

E933 MARCIANO DELLA CHIANA

AR

E433 LAMPORO

VC

E557 LETTERE

NA

E690 LORETO

AN

E815 MAGLIE

LE

E934 MARCIGNAGO

PV

E434 LANA .LANA.

BZ

E558 LETTOMANOPPELLO

PE

E691 LORETO APRUTINO

PE

E816 MAGLIOLO

SV

E936 MARCON

VE

E435 LANCIANO

CH

E559 LETTOPALENA

CH

E692 LORIA

TV

E817 MAGLIONE

TO

E938 MAREBBE .ENNEBERG.

BZ

E436 LANDIONA

NO

E560 LEVANTO

SP

E693 LORO CIUFFENNA

AR

E818 MAGNACAVALLO

MN

E939 MARENE

CN

E437 LANDRIANO

PV

E562 LEVATE

BG

E694 LORO PICENO

MC

E819 MAGNAGO

MI

E940 MARENO DI PIAVE

TV

E438 LANGHIRANO

PR

E563 LEVERANO

LE

E695 LORSICA

GE

E821 MAGNANO

BI

E941 MARENTINO

TO

E439 LANGOSCO

PV

E564 LEVICE

CN

E698 LOSINE

BS

E820 MAGNANO IN RIVIERA

UD

E944 MARETTO

AT

E441 LANUSEI

OG

E565 LEVICO TERME

TN

E700 LOTZORAI

OG

E825 MAGOMADAS

OR

E945 MARGARITA

CN

C767 LANUVIO

RM

E566 LEVONE

TO

E704 LOVERE

BG

E829 MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO .MAR-

E946 MARGHERITA DI SAVOIA

BT

E443 LANZADA

SO

E569 LEZZENO

CO

E705 LOVERO

SO

GREID AN DE.

BZ

E947 MARGNO

LC

E444 LANZO D'INTELVI

CO

E570 LIBERI

CE

E706 LOZIO

BS

E830 MAGREGLIO

CO

E949 MARIANA MANTOVANA

MN

E445 LANZO TORINESE

TO

E571 LIBRIZZI

ME

E707 LOZZA

VA

E834 MAIDA

CZ

E951 MARIANO COMENSE

CO

E447 LAPEDONA

FM

E573 LICATA

AG

E709 LOZZO ATESTINO

PD

E835 MAIERA'

CS

E952 MARIANO DEL FRIULI

GO

E448 LAPIO

AV

E574 LICCIANA NARDI

MS

E708 LOZZO DI CADORE

BL

E836 MAIERATO

VV

E953 MARIANOPOLI

CL

E450 LAPPANO

CS

E576 LICENZA

RM

E711

VC

E837 MAIOLATI SPONTINI

AN

E954 MARIGLIANELLA

NA

A345 L'AQUILA

AQ

E578 LICODIA EUBEA

CT

E712 LU

AL

E838 MAIOLO

RN

E955 MARIGLIANO

NA

E451 LARCIANO

PT

E581 LIERNA

LC

E713 LUBRIANO

VT

E839 MAIORI

SA

E956 MARINA DI GIOIOSA IONICA

RC

E454 LARDIRAGO

PV

E583 LIGNANA

VC

E715 LUCCA

LU

E840 MAIRAGO

LO

E957 MARINEO

PA

M207 LARIANO

RM

E584 LIGNANO SABBIADORO

UD

E714 LUCCA SICULA

AG

E841 MAIRANO

BS

E958 MARINO

RM

E456 LARINO

CB

E586 LIGOSULLO

UD

E716 LUCERA

FG

E842 MAISSANA

SP

E959 MARLENGO .MARLING.

BZ

E464 LAS PLASSAS

VS

E587 LILLIANES

AO

E718 LUCIGNANO

AR

E833 MAJANO

UD

E960 MARLIANA

PT

E457 LASA .LAAS.

BZ

E588 LIMANA

BL

E719 LUCINASCO

IM

E843 MALAGNINO

CR

E961 MARMENTINO

BS

E459 LASCARI

PA

E589 LIMATOLA

BN

E722 LUCITO

CB

E844 MALALBERGO

BO

E962 MARMIROLO

MN

E462 LASNIGO

CO

E590 LIMBADI

VV

E723 LUCO DEI MARSI

AQ

E847 MALBORGHETTO-VALBRUNA

UD

E963 MARMORA

CN

E465 LASTEBASSE

VI

E591 LIMBIATE

MB

E724 LUCOLI

AQ

E848 MALCESINE

VR

E965 MARNATE

VA

E466 LASTRA A SIGNA

FI

E592 LIMENA

PD

E726 LUGAGNANO VAL D'ARDA

PC

E850 MALE'

TN

E967 MARONE

BS

E467 LATERA

VT

E593 LIMIDO COMASCO

CO

E727 LUGNACCO

TO

E851 MALEGNO

BS

E968 MAROPATI

RC

E468 LATERINA

AR

E594 LIMINA

ME

E729 LUGNANO IN TEVERINA

TR

E852 MALEO

LO

E970 MAROSTICA

VI

E469 LATERZA

TA

E597 LIMONE PIEMONTE

CN

E730 LUGO

RA

E853 MALESCO

VB

E971 MARRADI

FI

E471 LATIANO

BR

E596 LIMONE SUL GARDA

BS

E731 LUGO DI VICENZA

VI

E854 MALETTO

CT

E972 MARRUBIU

OR

E472 LATINA

LT

E599 LIMOSANO

CB

E734 LUINO

VA

E855 MALFA

ME

E973 MARSAGLIA

CN

E473 LATISANA

UD

E600 LINAROLO

PV

E735 LUISAGO

CO

E856 MALGESSO

VA

E974 MARSALA

TP

E474 LATRONICO

PZ

E602 LINGUAGLOSSA

CT

E736 LULA

NU

E858 MALGRATE

LC

E975 MARSCIANO

PG

E475 LATTARICO

CS

E605 LIONI

AV

E737 LUMARZO

GE

E859 MALITO

CS

E976 MARSICO NUOVO

PZ

E476 LAUCO

UD

E606 LIPARI

ME

E738 LUMEZZANE

BS

E860 MALLARE

SV

E977 MARSICOVETERE

PZ

E480 LAUREANA CILENTO

SA

E607 LIPOMO

CO

E742 LUNAMATRONA

VS

E862 MALLES VENOSTA .MALS.

BZ

E978 MARTA

VT

E479 LAUREANA DI BORRELLO

RC

E608 LIRIO

PV

E743 LUNANO

PU

E863 MALNATE

VA

E979 MARTANO

LE

E481 LAUREGNO .LAUREIN.

BZ

E610 LISCATE

MI

B387 LUNGAVILLA

PV

E864 MALO

VI

E980 MARTELLAGO

VE

E482 LAURENZANA

PZ

E611

CH

E745 LUNGRO

CS

E865 MALONNO

BS

E981 MARTELLO .MARTELL.

BZ

E483 LAURIA

PZ

E613 LISCIANO NICCONE

PG

E746 LUOGOSANO

AV

E866 MALOSCO

TN

E982 MARTIGNACCO

UD

E484 LAURIANO

TO

E615 LISIO

CN

E747 LUOGOSANTO

OT

E868 MALTIGNANO

AP

E983 MARTIGNANA DI PO

CR

E485 LAURINO

SA

E617 LISSONE

MB

E748 LUPARA

CB

E869 MALVAGNA

ME

E984 MARTIGNANO

LE

E486 LAURITO

SA

E620 LIVERI

NA

E749 LURAGO D'ERBA

CO

E870 MALVICINO

AL

E986 MARTINA FRANCA

TA

E487 LAURO

AV

E621 LIVIGNO

SO

E750 LURAGO MARINONE

CO

E872 MALVITO

CS

E987 MARTINENGO

BG

E488 LAVAGNA

GE

E622 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

BL

E751 LURANO

BG

E873 MAMMOLA

RC

E988 MARTINIANA PO

CN

E489 LAVAGNO

VR

E623 LIVO

CO

E752 LURAS

OT

E874 MAMOIADA

NU

E989 MARTINSICURO

TE

E492 LAVARONE

TN

E624 LIVO

TN

E753 LURATE CACCIVIO

CO

E875 MANCIANO

GR

E990 MARTIRANO

CZ

E493 LAVELLO

PZ

E625 LIVORNO

LI

E754 LUSCIANO

CE

E876 MANDANICI

ME

E991 MARTIRANO LOMBARDO

CZ

LISCIA

LOZZOLO

- VIII -

MAGLIANO DE' MARSI

MARANO DI VALPOLICELLA

VR

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

E992 MARTIS

SS

F113

MELIZZANO

BN

F244

MISANO ADRIATICO

RN

F373

MONIGA DEL GARDA

BS

F455

MONTECASTELLO

AL

E993 MARTONE

RC

F114

MELLE

CN

F243

MISANO DI GERA D'ADDA

BG

F374

MONLEALE

AL

F457

MONTECASTRILLI

TR

E994 MARUDO

LO

F115

MELLO

SO

F246

MISILMERI

PA

F375

MONNO

BS

A561 MONTECATINI TERME

E995 MARUGGIO

TA

F117

MELPIGNANO

LE

F247

MISINTO

MB

F376

MONOPOLI

BA

F458

MONTECATINI VAL DI CECINA

PI

B689 MARZABOTTO

BO

F118

MELTINA .MOELTEN.

BZ

F248

MISSAGLIA

LC

F377

MONREALE

PA

F461

MONTECCHIA DI CROSARA

VR

E999 MARZANO

PV

F119

MELZO

MI

F249

MISSANELLO

PZ

F378

MONRUPINO

TS

F462

MONTECCHIO

TR

E998 MARZANO APPIO

CE

F120

MENAGGIO

CO

F250

MISTERBIANCO

CT

F379

MONSAMPIETRO MORICO

FM

F463

MONTECCHIO EMILIA

RE

E997 MARZANO DI NOLA

AV

F122

MENCONICO

PV

F251

MISTRETTA

ME

F380

MONSAMPOLO DEL TRONTO

AP

F464

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

F001

MARZI

CS

F123

MENDATICA

IM

F254

MOASCA

AT

F381

MONSANO

AN

F465

MONTECCHIO PRECALCINO

VI

F002

MARZIO

VA

F125

MENDICINO

CS

F256

MOCONESI

GE

F382

MONSELICE

PD

F469

MONTECHIARO D'ACQUI

AL

M270 MASAINAS

CI

F126

MENFI

AG

F257

MODENA

MO

F383

MONSERRATO

CA

F468

MONTECHIARO D'ASTI

AT

F003

MASATE

MI

F127

MENTANA

RM

F258

MODICA

RG

F384

MONSUMMANO TERME

PT

F473

MONTECHIARUGOLO

PR

F004

MASCALI

CT

F130

MEOLO

VE

F259

MODIGLIANA

FC

F385

MONTA'

CN

F474

MONTECICCARDO

PU

F005

MASCALUCIA

CT

F131

MERANA

AL

F261

MODOLO

OR

F386

MONTABONE

AT

F475

MONTECILFONE

CB

F006

MASCHITO

PZ

F132

MERANO .MERAN.

BZ

F262

MODUGNO

BA

F387

MONTACUTO

AL

F478

MONTECOPIOLO

PU

F007

MASCIAGO PRIMO

VA

F133

MERATE

LC

F263

MOENA

TN

F390

MONTAFIA

AT

F479

MONTECORICE

SA

F009

MASER

TV

F134

MERCALLO

VA

F265

MOGGIO

LC

F391

MONTAGANO

CB

F480

MONTECORVINO PUGLIANO

SA

F010

MASERA

VB

F135

MERCATELLO SUL METAURO

PU

F266

MOGGIO UDINESE

UD

F392

MONTAGNA .MONTAN.

BZ

F481

MONTECORVINO ROVELLA

SA

F011

MASERA' DI PADOVA

PD

F136

MERCATINO CONCA

PU

F267

MOGLIA

MN

F393

MONTAGNA IN VALTELLINA

SO

F482

MONTECOSARO

MC

F012

MASERADA SUL PIAVE

TV

F138

MERCATO SAN SEVERINO

SA

F268

MOGLIANO

MC

F394

MONTAGNANA

PD

F483

MONTECRESTESE

VB

F013

MASI

PD

F139

MERCATO SARACENO

FC

F269

MOGLIANO VENETO

TV

F395

MONTAGNAREALE

ME

F484

MONTECRETO

MO

F016

MASI TORELLO

FE

F140

MERCENASCO

TO

F270

MOGORELLA

OR

F397

MONTAGUTO

AV

F487

MONTEDINOVE

AP

F015

MASIO

AL

F141

MERCOGLIANO

AV

F272

MOGORO

OR

F398

MONTAIONE

FI

F489

MONTEDORO

CL

F017

MASLIANICO

CO

F144

MERETO DI TOMBA

UD

F274

MOIANO

BN

F400

MONTALBANO ELICONA

ME

F491

MONTEFALCIONE

AV

F019

MASON VICENTINO

VI

F145

MERGO

AN

F275

MOIMACCO

UD

F399

MONTALBANO JONICO

MT

F492

MONTEFALCO

PG

F020

MASONE

GE

F146

MERGOZZO

VB

F277

MOIO ALCANTARA

ME

F402

MONTALCINO

SI

F493

MONTEFALCONE APPENNINO

FM

F023

MASSA

MS

F147

MERI'

ME

F276

MOIO DE' CALVI

BG

F403

MONTALDEO

AL

F494

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE

BN

F022

MASSA D'ALBE

AQ

F148

MERLARA

PD

F278

MOIO DELLA CIVITELLA

SA

F404

MONTALDO BORMIDA

AL

F495

MONTEFALCONE NEL SANNIO

CB

NA

F149

MERLINO

LO

F279

MOIOLA

CN

F405

MONTALDO DI MONDOVI'

CN

F496

MONTEFANO

MC

M289 MASSA DI SOMMA

PT

F025

MASSA E COZZILE

PT

F151

MERONE

CO

F280

MOLA DI BARI

BA

F408

MONTALDO ROERO

CN

F497

MONTEFELCINO

PU

F021

MASSA FERMANA

FM

F152

MESAGNE

BR

F281

MOLARE

AL

F409

MONTALDO SCARAMPI

AT

F498

MONTEFERRANTE

CH

F029

MASSA LOMBARDA

RA

F153

MESE

SO

F283

MOLAZZANA

LU

F407

MONTALDO TORINESE

TO

F499

MONTEFIASCONE

VT

F030

MASSA LUBRENSE

NA

F154

MESENZANA

VA

F284

MOLFETTA

BA

F410

MONTALE

PT

F500

MONTEFINO

TE

F032

MASSA MARITTIMA

GR

F155

MESERO

MI

M255 MOLINA ATERNO

AQ

F411

MONTALENGHE

TO

F502

MONTEFIORE CONCA

RN

F024

MASSA MARTANA

PG

F156

MESOLA

FE

F287

MOLINARA

BN

F414

MONTALLEGRO

AG

F501

MONTEFIORE DELL'ASO

AP

F027

MASSAFRA

TA

F157

MESORACA

KR

F288

MOLINELLA

BO

F415

MONTALTO DELLE MARCHE

AP

F503

MONTEFIORINO

MO

F028

MASSALENGO

LO

F158

MESSINA

ME

F290

MOLINI DI TRIORA

IM

F419

MONTALTO DI CASTRO

VT

F504

MONTEFLAVIO

RM

F033

MASSANZAGO

PD

F161

MESTRINO

PD

F293

MOLINO DEI TORTI

AL

F420

MONTALTO DORA

TO

F507

MONTEFORTE CILENTO

SA

F035

MASSAROSA

LU

F162

META

NA

F294

MOLISE

CB

F406

MONTALTO LIGURE

IM

F508

MONTEFORTE D'ALPONE

VR

F037

MASSAZZA

BI

F164

MEUGLIANO

TO

F295

MOLITERNO

PZ

F417

MONTALTO PAVESE

PV

F506

MONTEFORTE IRPINO

AV

F041

MASSELLO

TO

F165

MEZZAGO

MB

F297

MOLLIA

VC

F416

MONTALTO UFFUGO

CS

F509

MONTEFORTINO

FM

F042

MASSERANO

BI

F168

MEZZANA

TN

F301

MOLOCHIO

RC

F422

MONTANARO

TO

F510

MONTEFRANCO

TR

F044

MASSIGNANO

AP

F170

MEZZANA BIGLI

PV

F304

MOLTENO

LC

F423

MONTANASO LOMBARDO

LO

F511

MONTEFREDANE

AV

F045

MASSIMENO

TN

F167

MEZZANA MORTIGLIENGO

BI

F305

MOLTRASIO

CO

F424

MONTANERA

CN

F512

MONTEFUSCO

AV

F046

MASSIMINO

SV

F171

MEZZANA RABATTONE

PV

F306

MOLVENA

VI

F426

MONTANO ANTILIA

SA

F513

MONTEGABBIONE

TR

F047

MASSINO VISCONTI

NO

F172

MEZZANE DI SOTTO

VR

F307

MOLVENO

TN

F427

MONTANO LUCINO

CO

F514

MONTEGALDA

VI

F048

MASSIOLA

VB

F173

MEZZANEGO

GE

F308

MOMBALDONE

AT

F428

MONTAPPONE

FM

F515

MONTEGALDELLA

VI

F050

MASULLAS

OR

F174

MEZZANI

PR

F309

MOMBARCARO

CN

F429

MONTAQUILA

IS

F516

MONTEGALLO

AP

F051

MATELICA

MC

F175

MEZZANINO

PV

F310

MOMBAROCCIO

PU

F430

MONTASOLA

RI

F518

MONTEGIOCO

AL

F052

MATERA

MT

F176

MEZZANO

TN

F311

MOMBARUZZO

AT

F432

MONTAURO

CZ

F519

MONTEGIORDANO

CS

F053

MATHI

TO

F182

MEZZENILE

TO

F312

MOMBASIGLIO

CN

F433

MONTAZZOLI

CH

F520

MONTEGIORGIO

FM

F054

MATINO

LE

F183

MEZZOCORONA

TN

F315

MOMBELLO DI TORINO

TO

F437

MONTE ARGENTARIO

GR

F522

MONTEGRANARO

FM

F055

MATRICE

CB

F184

MEZZOJUSO

PA

F313

MOMBELLO MONFERRATO

AL

F456

MONTE CASTELLO DI VIBIO

PG

F523

MONTEGRIDOLFO

RN

F058

MATTIE

TO

F186

MEZZOLDO

BG

F316

MOMBERCELLI

AT

F460

MONTE CAVALLO

MC

F526

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

VA

F059

MATTINATA

FG

F187

MEZZOLOMBARDO

TN

F317

MOMO

NO

F467

MONTE CERIGNONE

PU

F527

MONTEGROSSO D'ASTI

AT

F061

MAZARA DEL VALLO

TP

F188

MEZZOMERICO

NO

F318

MOMPANTERO

TO

F477

MONTE COMPATRI

RM

F528

MONTEGROSSO PIAN LATTE

IM

F063

MAZZANO

BS

F189

MIAGLIANO

BI

F319

MOMPEO

RI

F434

MONTE CREMASCO

CR

F529

MONTEGROTTO TERME

PD

F064

MAZZANO ROMANO

RM

F190

MIANE

TV

F320

MOMPERONE

AL

F486

MONTE DI MALO

VI

F531

MONTEIASI

TA

F065

MAZZARINO

CL

F191

MIASINO

NO

F322

MONACILIONI

CB

F488

MONTE DI PROCIDA

NA

F533

MONTELABBATE

PU

F066

MAZZARRA' SANT'ANDREA

RM

ME

F192

MIAZZINA

VB

F323

MONALE

AT

F517

MONTE GIBERTO

FM

F534

MONTELANICO

M271 MAZZARRONE

CT

F193

MICIGLIANO

RI

F324

MONASTERACE

RC

F524

MONTE GRIMANO TERME

PU

F535

MONTELAPIANO

CH

F067

MAZZE'

TO

F194

MIGGIANO

LE

F325

MONASTERO BORMIDA

AT

F532

MONTE ISOLA

BS

F536

MONTELEONE DI FERMO

FM

F068

MAZZIN

TN

F196

MIGLIANICO

CH

F327

MONASTERO DI LANZO

TO

F561

MONTE MARENZO

LC

F538

MONTELEONE DI PUGLIA

FG

F070

MAZZO DI VALTELLINA

SO

F200

MIGLIERINA

CZ

F326

MONASTERO DI VASCO

CN

F589

MONTE PORZIO

PU

F540

MONTELEONE DI SPOLETO

PG

F074

MEANA DI SUSA

TO

F201

MIGLIONICO

MT

F329

MONASTEROLO CASOTTO

CN

F590

MONTE PORZIO CATONE

RM

F543

MONTELEONE D'ORVIETO

TR

F073

MEANA SARDO

NU

F202

MIGNANEGO

GE

F328

MONASTEROLO DEL CASTELLO

BG

F599

MONTE RINALDO

FM

F542

MONTELEONE ROCCA DORIA

SS

F078

MEDA

MB

F203

MIGNANO MONTE LUNGO

CE

F330

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

CN

F600

MONTE ROBERTO

AN

F541

MONTELEONE SABINO

RI

F080

MEDE

PV

F205

MILANO

MI

F332

MONASTIER DI TREVISO

TV

F603

MONTE ROMANO

VT

F544

MONTELEPRE

PA

F081

MEDEA

GO

F206

MILAZZO

ME

F333

MONASTIR

CA

F616

MONTE SAN BIAGIO

LT

F545

MONTELIBRETTI

RM

F082

MEDESANO

PR

E618 MILENA

CL

F335

MONCALIERI

TO

F618

MONTE SAN GIACOMO

SA

F546

MONTELLA

AV

F083

MEDICINA

BO

F207

MILETO

VV

F336

MONCALVO

AT

F620

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

FR

F547

MONTELLO

BG

F084

MEDIGLIA

MI

F208

MILIS

OR

D553 MONCENISIO

TO

F619

MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

RI

F548

MONTELONGO

CB

F085

MEDOLAGO

BG

F209

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

CT

F337

MONCESTINO

AL

F621

MONTE SAN GIUSTO

MC

F549

MONTELPARO

FM

F086

MEDOLE

MN

F210

MILITELLO ROSMARINO

ME

F338

MONCHIERO

CN

F622

MONTE SAN MARTINO

MC

F550

MONTELUPO ALBESE

CN

F087

MEDOLLA

MO

F213

MILLESIMO

SV

F340

MONCHIO DELLE CORTI

PR

F626

MONTE SAN PIETRANGELI

FM

F551

MONTELUPO FIORENTINO

FI

F088

MEDUNA DI LIVENZA

TV

F214

MILO

CT

F342

MONCRIVELLO

VC

F627

MONTE SAN PIETRO

BO

F552

MONTELUPONE

MC

F089

MEDUNO

PN

F216

MILZANO

BS

F343

MONCUCCO TORINESE

AT

F628

MONTE SAN SAVINO

AR

F555

MONTEMAGGIORE AL METAURO

PU

F091

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

PD

F217

MINEO

CT

F346

MONDAINO

RN

F634

MONTE SAN VITO

AN

F553

MONTEMAGGIORE BELSITO

PA

F092

MEGLIADINO SAN VITALE

PD

F218

MINERBE

VR

F347

MONDAVIO

PU

F629

MONTE SANTA MARIA TIBERINA

PG

F556

MONTEMAGNO

AT

F093

MEINA

NO

F219

MINERBIO

BO

F348

MONDOLFO

PU

F631

MONTE SANT'ANGELO

FG

F558

MONTEMALE DI CUNEO

CN

F094

MEL

BL

F221

MINERVINO DI LECCE

LE

F351

MONDOVI'

CN

F653

MONTE URANO

FM

F559

MONTEMARANO

AV

F095

MELARA

RO

F220

MINERVINO MURGE

BT

F352

MONDRAGONE

CE

F664

MONTE VIDON COMBATTE

FM

F560

MONTEMARCIANO

AN

F096

MELAZZO

AL

F223

MINORI

SA

F354

MONEGLIA

GE

F665

MONTE VIDON CORRADO

FM

F562

MONTEMARZINO

AL

F097

MELDOLA

FC

F224

MINTURNO

LT

F355

MONESIGLIO

CN

F440

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

PV

F563

MONTEMESOLA

TA

F098

MELE

GE

F225

MINUCCIANO

LU

F356

MONFALCONE

GO

F441

MONTEBELLO DI BERTONA

PE

F564

MONTEMEZZO

CO

F100

MELEGNANO

MI

F226

MIOGLIA

SV

F358

MONFORTE D'ALBA

CN

D746 MONTEBELLO IONICO

RC

F565

MONTEMIGNAIO

AR

F101

MELENDUGNO

LE

F229

MIRA

VE

F359

MONFORTE SAN GIORGIO

ME

B268 MONTEBELLO SUL SANGRO

CH

F566

MONTEMILETTO

AV

F102

MELETI

LO

F230

MIRABELLA ECLANO

AV

F360

MONFUMO

TV

F442

MONTEBELLO VICENTINO

VI

F568

MONTEMILONE

PZ

F104

MELFI

PZ

F231

MIRABELLA IMBACCARI

CT

F361

MONGARDINO

AT

F443

MONTEBELLUNA

TV

F569

MONTEMITRO

CB

F105

MELICUCCA'

RC

F235

MIRABELLO

FE

F363

MONGHIDORO

BO

F445

MONTEBRUNO

GE

F570

MONTEMONACO

AP

F106

MELICUCCO

RC

F232

MIRABELLO MONFERRATO

AL

F364

MONGIANA

VV

F446

MONTEBUONO

RI

F572

MONTEMURLO

PO

F107

MELILLI

SR

F233

MIRABELLO SANNITICO

CB

F365

MONGIARDINO LIGURE

AL

F450

MONTECALVO IN FOGLIA

PU

F573

MONTEMURRO

PZ

F108

MELISSA

KR

F238

MIRADOLO TERME

PV

F368

MONGIUFFI MELIA

ME

F448

MONTECALVO IRPINO

AV

F574

MONTENARS

UD

F109

MELISSANO

LE

F239

MIRANDA

IS

F369

MONGRANDO

BI

F449

MONTECALVO VERSIGGIA

PV

F576

MONTENERO DI BISACCIA

CB

F111

MELITO DI NAPOLI

NA

F240

MIRANDOLA

MO

F370

MONGRASSANO

CS

F452

MONTECARLO

LU

F579

MONTENERO SABINO

RI

F112

MELITO DI PORTO SALVO

RC

F241

MIRANO

VE

F371

MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN. BZ

F453

MONTECAROTTO

AN

F580

MONTENERO VAL COCCHIARA

IS

F110

MELITO IRPINO

AV

F242

MIRTO

ME

F372

MONGUZZO

F454

MONTECASSIANO

MC

F578

MONTENERODOMO

CH

CO
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F582

MONTEODORISIO

CH

F728

MORI

TN

F853

NAVE SAN ROCCO

TN

F968

NOVIGLIO

MI

G090 ORCIANO PISANO

PI

F586

MONTEPAONE

CZ

F729

MORIAGO DELLA BATTAGLIA

TV

F852

NAVELLI

AQ

F970

NOVOLI

LE

D522 ORCO FEGLINO

SV

F587

MONTEPARANO

TA

F730

MORICONE

RM

F856

NAZ-SCIAVES .NATZ-SCHABS.

BZ

F972

NUCETTO

CN

M266 ORDONA

FG

F591

MONTEPRANDONE

AP

F731

MORIGERATI

SA

F857

NAZZANO

RM

F975

NUGHEDU SAN NICOLO'

SS

G093 ORERO

GE

F592

MONTEPULCIANO

SI

D033 MORIMONDO

MI

F858

NE

GE

F974

NUGHEDU SANTA VITTORIA

OR

G095 ORGIANO

VI

F594

MONTERCHI

AR

F732

MORINO

AQ

F859

NEBBIUNO

NO

F976

NULE

SS

G097 ORGOSOLO

NU

F595

MONTEREALE

AQ

F733

MORIONDO TORINESE

TO

F861

NEGRAR

VR

F977

NULVI

SS

G098 ORIA

BR

F596

MONTEREALE VALCELLINA

PN

F734

MORLUPO

RM

F862

NEIRONE

GE

F978

NUMANA

AN

G102 ORICOLA

AQ

F597

MONTERENZIO

BO

F735

MORMANNO

CS

F863

NEIVE

CN

F979

NUORO

NU

G103 ORIGGIO

VA

F598

MONTERIGGIONI

SI

F736

MORNAGO

VA

F864

NEMBRO

BG

F980

NURACHI

OR

G105 ORINO

VA

F601

MONTERODUNI

IS

F737

MORNESE

AL

F865

NEMI

RM

F981

NURAGUS

CA

G108 ORIO AL SERIO

BG

F605

MONTERONI D'ARBIA

SI

F738

MORNICO AL SERIO

BG

F866

NEMOLI

PZ

F982

NURALLAO

CA

G109 ORIO CANAVESE

TO

F604

MONTERONI DI LECCE

LE

F739

MORNICO LOSANA

PV

F867

NEONELI

OR

F983

NURAMINIS

CA

G107 ORIO LITTA

LO

F606

MONTEROSI

VT

F740

MOROLO

FR

F868

NEPI

VT

F985

NURECI

OR

G110 ORIOLO

CS

F609

MONTEROSSO AL MARE

SP

F743

MOROZZO

CN

F870

NERETO

TE

F986

NURRI

CA

G111 ORIOLO ROMANO

VT

F610

MONTEROSSO ALMO

RG

F744

MORRA DE SANCTIS

AV

F871

NEROLA

RM

F987

NUS

AO

G113 ORISTANO

OR
CN

F607

MONTEROSSO CALABRO

VV

F745

MORRO D'ALBA

AN

F872

NERVESA DELLA BATTAGLIA

TV

F988

NUSCO

AV

G114 ORMEA

F608

MONTEROSSO GRANA

CN

F747

MORRO D'ORO

TE

F874

NERVIANO

MI

F989

NUVOLENTO

BS

G115 ORMELLE

TV

F611

MONTEROTONDO

RM

F746

MORRO REATINO

RI

F876

NESPOLO

RI

F990

NUVOLERA

BS

G116 ORNAGO

MB

F612

MONTEROTONDO MARITTIMO

GR

F748

MORRONE DEL SANNIO

CB

F877

NESSO

CO

F991

NUXIS

CI

G117 ORNAVASSO

VB

F614

MONTERUBBIANO

FM

F749

MORROVALLE

MC

F878

NETRO

BI

F992

OCCHIEPPO INFERIORE

BI

G118 ORNICA

BG

F623

MONTESANO SALENTINO

LE

F750

MORSANO AL TAGLIAMENTO

PN

F880

NETTUNO

RM

F993

OCCHIEPPO SUPERIORE

BI

G119 OROSEI

NU

F625

MONTESANO SULLA MARCELLANA

SA

F751

MORSASCO

AL

F881

NEVIANO

LE

F994

OCCHIOBELLO

RO

G120 OROTELLI

NU

F636

MONTESARCHIO

BN

F754

MORTARA

PV

F882

NEVIANO DEGLI ARDUINI

PR

F995

OCCIMIANO

AL

G121 ORRIA

SA

F637

MONTESCAGLIOSO

MT

F756

MORTEGLIANO

UD

F883

NEVIGLIE

CN

F996

OCRE

AQ

G122 ORROLI

CA

F638

MONTESCANO

PV

F758

MORTERONE

LC

F884

NIARDO

BS

F997

ODALENGO GRANDE

AL

G123 ORSAGO

TV

F639

MONTESCHENO

VB

F760

MORUZZO

UD

F885

NIBBIANO

PC

F998

ODALENGO PICCOLO

AL

G124 ORSARA BORMIDA

AL

F640

MONTESCUDAIO

PI

F761

MOSCAZZANO

CR

F886

NIBBIOLA

NO

F999

ODERZO

TV

G125 ORSARA DI PUGLIA

FG

M368 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

RN

F762

MOSCHIANO

AV

F887

NIBIONNO

LC

G001 ODOLO

BS

G126 ORSENIGO

CO

F642

MONTESE

MO

F764

MOSCIANO SANT'ANGELO

TE

F889

NICHELINO

TO

G002 OFENA

AQ

G128 ORSOGNA

CH

F644

MONTESEGALE

PV

F765

MOSCUFO

PE

F890

NICOLOSI

CT

G003 OFFAGNA

AN

G129 ORSOMARSO

CS

F646

MONTESILVANO

PE

F766

MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER. BZ

F891

NICORVO

PV

G004 OFFANENGO

CR

G130 ORTA DI ATELLA

CE

F648

MONTESPERTOLI

FI

F767

MOSSA

GO

F892

NICOSIA

EN

G005 OFFIDA

AP

G131 ORTA NOVA

FG

F651

MONTEU DA PO

TO

F768

MOSSANO

VI

F893

NICOTERA

VV

G006 OFFLAGA

BS

G134 ORTA SAN GIULIO

NO

F654

MONTEU ROERO

CN

M304 MOSSO

BI

F894

NIELLA BELBO

CN

G007 OGGEBBIO

VB

G133 ORTACESUS

CA

F655

MONTEVAGO

AG

F771

MOTTA BALUFFI

CR

F895

NIELLA TANARO

CN

G008 OGGIONA CON SANTO STEFANO

VA

G135 ORTE

VT

F656

MONTEVARCHI

AR

F772

MOTTA CAMASTRA

ME

F898

NIMIS

UD

G009 OGGIONO

LC

G136 ORTELLE

LE

F657

MONTEVECCHIA

LC

F773

MOTTA D'AFFERMO

ME

F899

NISCEMI

CL

G010 OGLIANICO

TO

G137 ORTEZZANO

FM

F660

MONTEVERDE

AV

F774

MOTTA DE' CONTI

VC

F900

NISSORIA

EN

G011 OGLIASTRO CILENTO

SA

G139 ORTIGNANO RAGGIOLO

AR

F661

MONTEVERDI MARITTIMO

PI

F770

MOTTA DI LIVENZA

TV

F901

NIZZA DI SICILIA

ME

G015 OLBIA

OT

G140 ORTISEI .ST ULRICH.

BZ

F662

MONTEVIALE

VI

F777

MOTTA MONTECORVINO

FG

F902

NIZZA MONFERRATO

AT

G016 OLCENENGO

VC

G141 ORTONA

CH

F666

MONTEZEMOLO

CN

F779

MOTTA SAN GIOVANNI

RC

F904

NOALE

VE

G018 OLDENICO

VC

G142 ORTONA DEI MARSI

AQ

F667

MONTI

OT

F780

MOTTA SANTA LUCIA

CZ

F906

NOASCA

TO

G019 OLEGGIO

NO

G143 ORTONOVO

SP

F668

MONTIANO

FC

F781

MOTTA SANT'ANASTASIA

CT

F907

NOCARA

CS

G020 OLEGGIO CASTELLO

NO

G144 ORTOVERO

SV

F672

MONTICELLI BRUSATI

BS

F783

MOTTA VISCONTI

MI

F908

NOCCIANO

PE

G021 OLEVANO DI LOMELLINA

PV

G145 ORTUCCHIO

AQ

F671

MONTICELLI D'ONGINA

PC

F775

MOTTAFOLLONE

CS

F912

NOCERA INFERIORE

SA

G022 OLEVANO ROMANO

RM

G146 ORTUERI

NU

F670

MONTICELLI PAVESE

PV

F776

MOTTALCIATA

BI

F913

NOCERA SUPERIORE

SA

G023 OLEVANO SUL TUSCIANO

SA

G147 ORUNE

NU

F674

MONTICELLO BRIANZA

LC

B012 MOTTEGGIANA

MN

F910

NOCERA TERINESE

CZ

G025 OLGIATE COMASCO

CO

G148 ORVIETO

TR

F675

MONTICELLO CONTE OTTO

VI

F784

MOTTOLA

TA

F911

NOCERA UMBRA

PG

G026 OLGIATE MOLGORA

LC

B595 ORVINIO

RI

F669

MONTICELLO D'ALBA

CN

F785

MOZZAGROGNA

CH

F914

NOCETO

PR

G028 OLGIATE OLONA

VA

G149 ORZINUOVI

BS

F471

MONTICHIARI

BS

F786

MOZZANICA

BG

F915

NOCI

BA

G030 OLGINATE

LC

G150 ORZIVECCHI

BS

F676

MONTICIANO

SI

F788

MOZZATE

CO

F916

NOCIGLIA

LE

G031 OLIENA

NU

G151 OSASCO

TO

F677

MONTIERI

GR

F789

MOZZECANE

VR

F917

NOEPOLI

PZ

G032 OLIVA GESSI

PV

G152 OSASIO

TO

M302 MONTIGLIO MONFERRATO

AT

F791

MOZZO

BG

F918

NOGARA

VR

G034 OLIVADI

CZ

G153 OSCHIRI

OT

F679

MONTIGNOSO

MS

F793

MUCCIA

MC

F920

NOGAREDO

TN

G036 OLIVERI

ME

G154 OSIDDA

NU

F680

MONTIRONE

BS

F795

MUGGIA

TS

F921

NOGAROLE ROCCA

VR

G039 OLIVETO CITRA

SA

G155 OSIGLIA

SV

F367

MONTJOVET

AO

F797

MUGGIO'

MB

F922

NOGAROLE VICENTINO

VI

G040 OLIVETO LARIO

LC

G156 OSILO

SS

F681

MONTODINE

CR

F798

MUGNANO DEL CARDINALE

AV

F923

NOICATTARO

BA

G037 OLIVETO LUCANO

MT

G157 OSIMO

AN

F682

MONTOGGIO

GE

F799

MUGNANO DI NAPOLI

NA

F924

NOLA

NA

G041 OLIVETTA SAN MICHELE

IM

G158 OSINI

OG

F685

MONTONE

PG

F801

MULAZZANO

LO

F925

NOLE

TO

G042 OLIVOLA

AL

G159 OSIO SOPRA

BG

F687

MONTOPOLI DI SABINA

RI

F802

MULAZZO

MS

F926

NOLI

SV

G043 OLLASTRA

OR

G160 OSIO SOTTO

BG

F686

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

PI

F806

MURA

BS

F927

NOMAGLIO

TO

G044 OLLOLAI

NU

E529 OSMATE

VA

F688

MONTORFANO

CO

F808

MURAVERA

CA

F929

NOMI

TN

G045 OLLOMONT

AO

G161 OSNAGO

LC

F690

MONTORIO AL VOMANO

TE

F809

MURAZZANO

CN

F930

NONANTOLA

MO

G046 OLMEDO

SS

G163 OSOPPO

UD

F689

MONTORIO NEI FRENTANI

CB

F811

MURELLO

CN

F931

NONE

TO

G047 OLMENETA

CR

G164 OSPEDALETTI

IM

F692

MONTORIO ROMANO

RM

F813

MURIALDO

SV

F932

NONIO

VB

G049 OLMO AL BREMBO

BG

G168 OSPEDALETTO

TN

M330 MONTORO

AV

F814

MURISENGO

AL

F933

NORAGUGUME

NU

G048 OLMO GENTILE

AT

G165 OSPEDALETTO D'ALPINOLO

AV

F696

MONTORSO VICENTINO

VI

F815

MURLO

SI

F934

NORBELLO

OR

G050 OLTRE IL COLLE

BG

G167 OSPEDALETTO EUGANEO

PD

F697

MONTOTTONE

FM

F816

MURO LECCESE

LE

F935

NORCIA

PG

G054 OLTRESSENDA ALTA

BG

G166 OSPEDALETTO LODIGIANO

LO

F698

MONTRESTA

OR

F817

MURO LUCANO

PZ

F937

NORMA

LT

G056 OLTRONA DI SAN MAMETTE

CO

G169 OSPITALE DI CADORE

BL

F701

MONTU' BECCARIA

PV

F818

MUROS

SS

F939

NOSATE

MI

G058 OLZAI

NU

G170 OSPITALETTO

BS

F703

MONVALLE

VA

F820

MUSCOLINE

BS

F942

NOTARESCO

TE

G061 OME

BS

G171 OSSAGO LODIGIANO

LO

F704

MONZA

MB

F822

MUSEI

CI

F943

NOTO

SR

G062 OMEGNA

VB

G173 OSSANA

TN

F705

MONZAMBANO

MN

F826

MUSILE DI PIAVE

VE

F949

NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.

BZ

G063 OMIGNANO

SA

G178 OSSI

SS
BS

F706

MONZUNO

BO

F828

MUSSO

CO

F944

NOVA MILANESE

MB

G064 ONANI'

NU

G179 OSSIMO

F708

MORANO CALABRO

CS

F829

MUSSOLENTE

VI

F950

NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.

BZ

G065 ONANO

VT

G181 OSSONA

MI

F707

MORANO SUL PO

AL

F830

MUSSOMELI

CL

A942 NOVA SIRI

MT

G066 ONCINO

CN

G183 OSTANA

CN

F709

MORANSENGO

AT

F832

MUZZANA DEL TURGNANO

UD

F137

NOVAFELTRIA

RN

G068 ONETA

BG

G184 OSTELLATO

FE

F710

MORARO

GO

F833

MUZZANO

BI

F947

NOVALEDO

TN

G070 ONIFAI

NU

G185 OSTIANO

CR

F711

MORAZZONE

VA

F835

NAGO-TORBOLE

TN

F948

NOVALESA

TO

G071 ONIFERI

NU

G186 OSTIGLIA

MN

F712

MORBEGNO

SO

F836

NALLES .NALS.

BZ

F952

NOVARA

NO

G074 ONO SAN PIETRO

BS

F401

OSTRA

AN

F713

MORBELLO

AL

F838

NANTO

VI

F951

NOVARA DI SICILIA

ME

G075 ONORE

BG

F581

OSTRA VETERE

F716

MORCIANO DI LEUCA

LE

F839

NAPOLI

NA

F956

NOVATE MEZZOLA

SO

G076 ONZO

SV

G187 OSTUNI

AN
BR

F715

MORCIANO DI ROMAGNA

RN

F840

NARBOLIA

OR

F955

NOVATE MILANESE

MI

G078 OPERA

MI

G188 OTRANTO

LE

F717

MORCONE

BN

F841

NARCAO

CI

F957

NOVE

VI

G079 OPI

AQ

G189 OTRICOLI

TR

F718

MORDANO

BO

F842

NARDO'

LE

F958

NOVEDRATE

CO

G080 OPPEANO

VR

G191 OTTANA

NU

F720

MORENGO

BG

F843

NARDODIPACE

VV

F960

NOVELLARA

RE

G081 OPPIDO LUCANO

PZ

G192 OTTATI

SA

F721

MORES

SS

F844

NARNI

TR

F961

NOVELLO

CN

G082 OPPIDO MAMERTINA

RC

G190 OTTAVIANO

NA

F722

MORESCO

FM

F845

NARO

AG

F963

NOVENTA DI PIAVE

VE

G083 ORA .AUER.

BZ

G193 OTTIGLIO

AL

F723

MORETTA

CN

F846

NARZOLE

CN

F962

NOVENTA PADOVANA

PD

G084 ORANI

NU

G194 OTTOBIANO

PV

F724

MORFASSO

PC

F847

NASINO

SV

F964

NOVENTA VICENTINA

VI

G086 ORATINO

CB

G195 OTTONE

PC

F725

MORGANO

TV

F848

NASO

ME

F966

NOVI DI MODENA

MO

G087 ORBASSANO

TO

G196 OULX

TO

F726

MORGEX

AO

F849

NATURNO .NATURNS.

BZ

F965

NOVI LIGURE

AL

G088 ORBETELLO

GR

G197 OVADA

AL

F727

MORGONGIORI

OR

F851

NAVE

BS

F967

NOVI VELIA

SA

G089 ORCIANO DI PESARO

PU

G198 OVARO

UD
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G199 OVIGLIO

AL

G316 PANTIGLIATE

MI

G445 PERDASDEFOGU

OG

D546 PIANOPOLI

CZ

G685 PIODE

VC

G200 OVINDOLI

AQ

G317 PAOLA

CS

G446 PERDAXIUS

CI

G570 PIANORO

BO

G686 PIOLTELLO

MI

G201 OVODDA

NU

G318 PAOLISI

BN

G447 PERDIFUMO

SA

G571 PIANSANO

VT

G687 PIOMBINO

LI

G012 OYACE

AO

G320 PAPASIDERO

CS

G449 PERETO

AQ

G572 PIANTEDO

SO

G688 PIOMBINO DESE

PD

G202 OZEGNA

TO

G323 PAPOZZE

RO

G450 PERFUGAS

SS

G574 PIARIO

BG

G690 PIORACO

MC

G203 OZIERI

SS

G324 PARABIAGO

MI

G451 PERGINE VALDARNO

AR

G575 PIASCO

CN

G691 PIOSSASCO

TO

G205 OZZANO DELL'EMILIA

BO

G325 PARABITA

LE

G452 PERGINE VALSUGANA

TN

G576 PIATEDA

SO

G692 PIOVA' MASSAIA

AT

G204 OZZANO MONFERRATO

AL

G327 PARATICO

BS

G453 PERGOLA

PU

G577 PIATTO

BI

G693 PIOVE DI SACCO

PD

G206 OZZERO

MI

G328 PARCINES .PARTSCHINS.

BZ

G454 PERINALDO

IM

G582 PIAZZA AL SERCHIO

LU

G694 PIOVENE ROCCHETTE

VI

G207 PABILLONIS

VS

G330 PARELLA

TO

G455 PERITO

SA

G580 PIAZZA ARMERINA

EN

G695 PIOVERA

AL

G209 PACE DEL MELA

ME

G331 PARENTI

CS

G456 PERLEDO

LC

G579 PIAZZA BREMBANA

BG

G696 PIOZZANO

PC

G208 PACECO

TP

G333 PARETE

CE

G457 PERLETTO

CN

G583 PIAZZATORRE

BG

G697 PIOZZO

CN

G210 PACENTRO

AQ

G334 PARETO

AL

G458 PERLO

CN

G587 PIAZZOLA SUL BRENTA

PD

G699 PIRAINO

ME

G211 PACHINO

SR

G335 PARGHELIA

VV

G459 PERLOZ

AO

G588 PIAZZOLO

BG

G702 PISA

PI

G212 PACIANO

PG

G336 PARLASCO

LC

G461 PERNUMIA

PD

G589 PICCIANO

PE

G703 PISANO

NO

G213 PADENGHE SUL GARDA

BS

G337 PARMA

PR

C013 PERO

MI

G590 PICERNO

PZ

G705 PISCINA

TO

G215 PADERNA

AL

G338 PARODI LIGURE

AL

G463 PEROSA ARGENTINA

TO

G591 PICINISCO

FR

M291 PISCINAS

CI

G218 PADERNO D'ADDA

LC

G339 PAROLDO

CN

G462 PEROSA CANAVESE

TO

G592 PICO

FR

G707 PISCIOTTA

SA

G221 PADERNO DEL GRAPPA

TV

G340 PAROLISE

AV

G465 PERRERO

TO

G593 PIEA

AT

G710 PISOGNE

BS

G220 PADERNO DUGNANO

MI

G342 PARONA

PV

G469 PERSICO DOSIMO

CR

G594 PIEDICAVALLO

BI

G704 PISONIANO

RM

G217 PADERNO FRANCIACORTA

BS

G344 PARRANO

TR

G471 PERTENGO

VC

G597 PIEDIMONTE ETNEO

CT

G712 PISTICCI

MT

G222 PADERNO PONCHIELLI

CR

G346 PARRE

BG

G474 PERTICA ALTA

BS

G596 PIEDIMONTE MATESE

CE

G713 PISTOIA

PT

G224 PADOVA

PD

G347 PARTANNA

TP

G475 PERTICA BASSA

BS

G598 PIEDIMONTE SAN GERMANO

FR

G715 PITEGLIO

PT

G225 PADRIA

SS

G348 PARTINICO

PA

G476 PERTOSA

SA

G600 PIEDIMULERA

VB

G716 PITIGLIANO

GR

M301 PADRU

OT

G349 PARUZZARO

NO

G477 PERTUSIO

TO

G601 PIEGARO

PG

G717 PIUBEGA

MN

G226 PADULA

SA

G350 PARZANICA

BG

G478 PERUGIA

PG

G602 PIENZA

SI

G718 PIURO

SO

G227 PADULI

BN

G352 PASIAN DI PRATO

UD

G479 PESARO

PU

G603 PIERANICA

CR

G719 PIVERONE

TO

G228 PAESANA

CN

G353 PASIANO DI PORDENONE

PN

G480 PESCAGLIA

LU

G612 PIETRA DE' GIORGI

PV

G720 PIZZALE

PV

G229 PAESE

TV

G354 PASPARDO

BS

G481 PESCANTINA

VR

G605 PIETRA LIGURE

SV

G721 PIZZIGHETTONE

CR

G230 PAGANI

SA

G358 PASSERANO MARMORITO

AT

G482 PESCARA

PE

G619 PIETRA MARAZZI

AL

G722 PIZZO

VV

G232 PAGANICO SABINO

RI

G359 PASSIGNANO SUL TRASIMENO

PG

G483 PESCAROLO ED UNITI

CR

G606 PIETRABBONDANTE

IS

G724 PIZZOFERRATO

CH

G233 PAGAZZANO

BG

G361 PASSIRANO

BS

G484 PESCASSEROLI

AQ

G607 PIETRABRUNA

IM

G726 PIZZOLI

AQ

G234 PAGLIARA

ME

G362 PASTENA

FR

G485 PESCATE

LC

G608 PIETRACAMELA

TE

G727 PIZZONE

IS

G237 PAGLIETA

CH

G364 PASTORANO

CE

G486 PESCHE

IS

G609 PIETRACATELLA

CB

G728 PIZZONI

VV

G238 PAGNACCO

UD

G365 PASTRENGO

VR

G487 PESCHICI

FG

G610 PIETRACUPA

CB

G729 PLACANICA

RC

G240 PAGNO

CN

G367 PASTURANA

AL

G488 PESCHIERA BORROMEO

MI

G611 PIETRADEFUSI

AV

G733 PLATACI

CS

G241 PAGNONA

LC

G368 PASTURO

LC

G489 PESCHIERA DEL GARDA

VR

G613 PIETRAFERRAZZANA

CH

G734 PLATANIA

CZ

G242 PAGO DEL VALLO DI LAURO

AV

M269 PATERNO

PZ

G491 PESCIA

PT

G615 PIETRAFITTA

CS

G735 PLATI'

RC

G243 PAGO VEIANO

BN

G371 PATERNO'

CT

G492 PESCINA

AQ

G616 PIETRAGALLA

PZ

G299 PLAUS .PLAUS.

BZ

G247 PAISCO LOVENO

BS

G372 PATERNO CALABRO

CS

G494 PESCO SANNITA

BN

G618 PIETRALUNGA

PG

G737 PLESIO

CO

G248 PAITONE

BS

G370 PATERNOPOLI

AV

G493 PESCOCOSTANZO

AQ

G620 PIETRAMELARA

CE

G740 PLOAGHE

SS

G249 PALADINA

BG

G374 PATRICA

FR

G495 PESCOLANCIANO

IS

G604 PIETRAMONTECORVINO

FG

G741 PLODIO

SV

G250 PALAGANO

MO

G376 PATTADA

SS

G496 PESCOPAGANO

PZ

G621 PIETRANICO

PE

G742 POCAPAGLIA

CN

G251 PALAGIANELLO

TA

G377 PATTI

ME

G497 PESCOPENNATARO

IS

G622 PIETRAPAOLA

CS

G743 POCENIA

UD

G252 PALAGIANO

TA

G378 PATU'

LE

G498 PESCOROCCHIANO

RI

G623 PIETRAPERTOSA

PZ

G746 PODENZANA

MS

G253 PALAGONIA

CT

G379 PAU

OR

G499 PESCOSANSONESCO

PE

G624 PIETRAPERZIA

EN

G747 PODENZANO

PC

G254 PALAIA

PI

G381 PAULARO

UD

G500 PESCOSOLIDO

FR

G625 PIETRAPORZIO

CN

G749 POFI

FR

G255 PALANZANO

PR

G382 PAULI ARBAREI

VS

G502 PESSANO CON BORNAGO

MI

G626 PIETRAROJA

BN

G751 POGGIARDO

LE

G257 PALATA

CB

G384 PAULILATINO

OR

G504 PESSINA CREMONESE

CR

G627 PIETRARUBBIA

PU

G752 POGGIBONSI

SI

G258 PALAU

OT

G385 PAULLO

MI

G505 PESSINETTO

TO

G628 PIETRASANTA

LU

G754 POGGIO A CAIANO

PO

G259 PALAZZAGO

BG

G386 PAUPISI

BN

G506 PETACCIATO

CB

G629 PIETRASTORNINA

AV

G756 POGGIO BUSTONE

RI

G263 PALAZZO ADRIANO

PA

G387 PAVAROLO

TO

G508 PETILIA POLICASTRO

KR

G630 PIETRAVAIRANO

CE

G757 POGGIO CATINO

RI

G262 PALAZZO CANAVESE

TO

G388 PAVIA

PV

G509 PETINA

SA

G631 PIETRELCINA

BN

G761 POGGIO IMPERIALE

FG

G260 PALAZZO PIGNANO

CR

G389 PAVIA DI UDINE

UD

G510 PETRALIA SOPRANA

PA

G636 PIEVE A NIEVOLE

PT

G763 POGGIO MIRTETO

RI

G261 PALAZZO SAN GERVASIO

PZ

G392 PAVONE CANAVESE

TO

G511 PETRALIA SOTTANA

PA

G635 PIEVE ALBIGNOLA

PV

G764 POGGIO MOIANO

RI

G267 PALAZZOLO ACREIDE

SR

G391 PAVONE DEL MELLA

BS

G513 PETRELLA SALTO

RI

G639 PIEVE DEL CAIRO

PV

G765 POGGIO NATIVO

RI

G268 PALAZZOLO DELLO STELLA

UD

G393 PAVULLO NEL FRIGNANO

MO

G512 PETRELLA TIFERNINA

CB

M365 PIEVE DI BONO-PREZZO

TN

G766 POGGIO PICENZE

AQ

G264 PALAZZOLO SULL'OGLIO

BS

G394 PAZZANO

RC

G514 PETRIANO

PU

G642 PIEVE DI CADORE

BL

G768 POGGIO RENATICO

FE

G266 PALAZZOLO VERCELLESE

VC

G395 PECCIOLI

PI

G515 PETRIOLO

MC

G643 PIEVE DI CENTO

BO

G753 POGGIO RUSCO

MN

G270 PALAZZUOLO SUL SENIO

FI

G396 PECCO

TO

G516 PETRITOLI

FM

G633 PIEVE DI CORIANO

MN

G770 POGGIO SAN LORENZO

RI

G271 PALENA

CH

G397 PECETTO DI VALENZA

AL

G517 PETRIZZI

CZ

G645 PIEVE DI SOLIGO

TV

G771 POGGIO SAN MARCELLO

AN

G272 PALERMITI

CZ

G398 PECETTO TORINESE

TO

G518 PETRONA'

CZ

G632 PIEVE DI TECO

IM

D566 POGGIO SAN VICINO

MC

G273 PALERMO

PA

G399 PECORARA

PC

M281 PETROSINO

TP

G647 PIEVE D'OLMI

CR

B317 POGGIO SANNITA

IS

G274 PALESTRINA

RM

G400 PEDACE

CS

G519 PETRURO IRPINO

AV

G634 PIEVE EMANUELE

MI

M324 POGGIO TORRIANA

RN

G275 PALESTRO

PV

G402 PEDARA

CT

G520 PETTENASCO

NO

G096 PIEVE FISSIRAGA

LO

G758 POGGIODOMO

PG

G276 PALIANO

FR

G403 PEDASO

FM

G521 PETTINENGO

BI

G648 PIEVE FOSCIANA

LU

G760 POGGIOFIORITO

CH

G277 PALIZZI

RC

G404 PEDAVENA

BL

G522 PETTINEO

ME

G646 PIEVE LIGURE

GE

G762 POGGIOMARINO

NA

G278 PALLAGORIO

KR

G406 PEDEMONTE

VI

G523 PETTORANELLO DEL MOLISE

IS

G650 PIEVE PORTO MORONE

PV

G767 POGGIOREALE

TP

G280 PALLANZENO

VB

G408 PEDEROBBA

TV

G524 PETTORANO SUL GIZIO

AQ

G651 PIEVE SAN GIACOMO

CR

G769 POGGIORSINI

BA

G281 PALLARE

SV

G410 PEDESINA

SO

G525 PETTORAZZA GRIMANI

RO

G653 PIEVE SANTO STEFANO

AR

G431 POGGIRIDENTI

SO

G283 PALMA CAMPANIA

NA

G411 PEDIVIGLIANO

CS

G526 PEVERAGNO

CN

G656 PIEVE TESINO

TN

G772 POGLIANO MILANESE

MI

G282 PALMA DI MONTECHIARO

AG

G412 PEDRENGO

BG

G528 PEZZANA

VC

G657 PIEVE TORINA

MC

G773 POGNANA LARIO

CO

G284 PALMANOVA

UD

G415 PEGLIO

CO

G529 PEZZAZE

BS

G658 PIEVE VERGONTE

VB

G774 POGNANO

BG

G285 PALMARIGGI

LE

G416 PEGLIO

PU

G532 PEZZOLO VALLE UZZONE

CN

G637 PIEVEBOVIGLIANA

MC

G775 POGNO

NO

G286 PALMAS ARBOREA

OR

G417 PEGOGNAGA

MN

G535 PIACENZA

PC

G649 PIEVEPELAGO

MO

G777 POIRINO

TO

G288 PALMI

RC

G418 PEIA

BG

G534 PIACENZA D'ADIGE

PD

G659 PIGLIO

FR

G776 POJANA MAGGIORE

VI

G289 PALMIANO

AP

G419 PEIO

TN

G536 PIADENA

CR

G660 PIGNA

IM

G779 POLAVENO

BS

G290 PALMOLI

CH

G420 PELAGO

FI

G537 PIAGGE

PU

G662 PIGNATARO INTERAMNA

FR

G780 POLCENIGO

PN

G291 PALO DEL COLLE

BA

G421 PELLA

NO

G538 PIAGGINE

SA

G661 PIGNATARO MAGGIORE

CE

G782 POLESELLA

RO

G293 PALOMBARA SABINA

RM

G424 PELLEGRINO PARMENSE

PR

G546 PIAN CAMUNO

BS

G663 PIGNOLA

PZ

M367 POLESINE ZIBELLO

PR

G294 PALOMBARO

CH

G426 PELLEZZANO

SA

G542 PIANA CRIXIA

SV

G664 PIGNONE

SP

G784 POLI

RM

G292 PALOMONTE

SA

G427 PELLIO INTELVI

CO

G543 PIANA DEGLI ALBANESI

PA

G665 PIGRA

CO

G785 POLIA

VV

G295 PALOSCO

BG

G428 PELLIZZANO

TN

G541 PIANA DI MONTE VERNA

CE

G666 PILA

VC

G786 POLICORO

MT

G297 PALU'

VR

G429 PELUGO

TN

G547 PIANCASTAGNAIO

SI

G669 PIMENTEL

CA

G787 POLIGNANO A MARE

BA

G296 PALU' DEL FERSINA

TN

G430 PENANGO

AT

G549 PIANCOGNO

BS

G670 PIMONTE

NA

G789 POLINAGO

MO

G298 PALUDI

CS

G432 PENNA IN TEVERINA

TR

G551 PIANDIMELETO

PU

G671 PINAROLO PO

PV

G790 POLINO

TR

G300 PALUZZA

UD

G436 PENNA SAN GIOVANNI

MC

G553 PIANE CRATI

CS

G672 PINASCA

TO

G791 POLISTENA

RC

G302 PAMPARATO

CN

G437 PENNA SANT'ANDREA

TE

G555 PIANELLA

PE

G673 PINCARA

RO

G792 POLIZZI GENEROSA

PA

G303 PANCALIERI

TO

G433 PENNABILLI

RN

G556 PIANELLO DEL LARIO

CO

G674 PINEROLO

TO

G793 POLLA

SA

G304 PANCARANA

PV

G434 PENNADOMO

CH

G557 PIANELLO VAL TIDONE

PC

F831

TE

G794 POLLEIN

AO

G305 PANCHIA'

TN

G435 PENNAPIEDIMONTE

CH

G558 PIANENGO

CR

G676 PINO D'ASTI

AT

G795 POLLENA TROCCHIA

NA

G306 PANDINO

CR

G438 PENNE

PE

G559 PIANEZZA

TO

G678 PINO TORINESE

TO

F567

MC

G307 PANETTIERI

CS

G439 PENTONE

CZ

G560 PIANEZZE

VI

G680 PINZANO AL TAGLIAMENTO

PN

G796 POLLICA

SA

G308 PANICALE

PG

G441 PERANO

CH

G561 PIANFEI

CN

G681 PINZOLO

TN

G797 POLLINA

PA

G311 PANNARANO

BN

G442 PERAROLO DI CADORE

BL

G564 PIANICO

BG

G682 PIOBBICO

PU

G798 POLLONE

BI

G312 PANNI

FG

G443 PERCA .PERCHA.

BZ

G565 PIANIGA

VE

G683 PIOBESI D'ALBA

CN

G799 POLLUTRI

CH

G315 PANTELLERIA

TP

G444 PERCILE

RM

G568 PIANO DI SORRENTO

NA

G684 PIOBESI TORINESE

TO

G800 POLONGHERA

CN
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G801 POLPENAZZE DEL GARDA

BS

G909 PORTOBUFFOLE'

TV

H043 PRESEGLIE

BS

H189 RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ. BZ

H319 RIPARBELLA

PI

G802 POLVERARA

PD

G910 PORTOCANNONE

CB

H045 PRESENZANO

CE

H192 RASURA

SO

H321 RIPATRANSONE

AP

G803 POLVERIGI

AN

G912 PORTOFERRAIO

LI

H046 PRESEZZO

BG

H194 RAVANUSA

AG

H323 RIPE SAN GINESIO

MC

G804 POMARANCE

PI

G913 PORTOFINO

GE

H047 PRESICCE

LE

H195 RAVARINO

MO

H324 RIPI

FR

G805 POMARETTO

TO

G914 PORTOGRUARO

VE

H048 PRESSANA

VR

H196 RAVASCLETTO

UD

H325 RIPOSTO

CT

G806 POMARICO

MT

G916 PORTOMAGGIORE

FE

H052 PRETORO

CH

H198 RAVELLO

SA

H326 RITTANA

CN

G807 POMARO MONFERRATO

AL

M257 PORTOPALO DI CAPO PASSERO

SR

H055 PREVALLE

BS

H199 RAVENNA

RA

H330 RIVA DEL GARDA

TN

G808 POMAROLO

TN

G922 PORTOSCUSO

CI

H056 PREZZA

AQ

H200 RAVEO

UD

H331 RIVA DI SOLTO

BG

G809 POMBIA

NO

G925 PORTOVENERE

SP

H059 PRIERO

CN

H202 RAVISCANINA

CE

H328 RIVA LIGURE

IM

G811 POMEZIA

RM

G927 PORTULA

BI

H062 PRIGNANO CILENTO

SA

H203 RE

VB

H337 RIVA PRESSO CHIERI

TO

G812 POMIGLIANO D'ARCO

NA

G929 POSADA

NU

H061 PRIGNANO SULLA SECCHIA

MO

H204 REA

PV

H329 RIVA VALDOBBIA

VC

G813 POMPEI

NA

G931 POSINA

VI

H063 PRIMALUNA

LC

H205 REALMONTE

AG

H333 RIVALBA

TO

G814 POMPEIANA

IM

G932 POSITANO

SA

M359 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA TN

H206 REANA DEL ROJALE

UD

H334 RIVALTA BORMIDA

AL

G815 POMPIANO

BS

G933 POSSAGNO

TV

H068 PRIOCCA

CN

H207 REANO

TO

H335 RIVALTA DI TORINO

TO

G816 POMPONESCO

MN

G934 POSTA

RI

H069 PRIOLA

CN

H210 RECALE

CE

H327 RIVAMONTE AGORDINO

BL

G817 POMPU

OR

G935 POSTA FIBRENO

FR

M279 PRIOLO GARGALLO

SR

H211 RECANATI

MC

H336 RIVANAZZANO TERME

PV

G818 PONCARALE

BS

G936 POSTAL .BURGSTALL.

BZ

G698 PRIVERNO

LT

H212 RECCO

GE

H338 RIVARA

TO

G820 PONDERANO

BI

G937 POSTALESIO

SO

H070 PRIZZI

PA

H213 RECETTO

NO

H340 RIVAROLO CANAVESE

TO

G821 PONNA

CO

G939 POSTIGLIONE

SA

H071 PROCENO

VT

H214 RECOARO TERME

VI

H341 RIVAROLO DEL RE ED UNITI

CR

G822 PONSACCO

PI

G940 POSTUA

VC

H072 PROCIDA

NA

H216 REDAVALLE

PV

H342 RIVAROLO MANTOVANO

MN

G823 PONSO

PD

G942 POTENZA

PZ

H073 PROPATA

GE

H218 REDONDESCO

MN

H343 RIVARONE

AL

G826 PONT CANAVESE

TO

F632

MC

H074 PROSERPIO

CO

H219 REFRANCORE

AT

H344 RIVAROSSA

TO

G825 PONTASSIEVE

FI

G943 POVE DEL GRAPPA

VI

H076 PROSSEDI

LT

H220 REFRONTOLO

TV

H346 RIVE

VC

G545 PONTBOSET

AO

G944 POVEGLIANO

TV

H078 PROVAGLIO D'ISEO

BS

H221 REGALBUTO

EN

H347 RIVE D'ARCANO

UD

G827 PONTE

BN

G945 POVEGLIANO VERONESE

VR

H077 PROVAGLIO VAL SABBIA

BS

H222 REGGELLO

FI

H348 RIVELLO

PZ

G833 PONTE BUGGIANESE

PT

G947 POVIGLIO

RE

H081 PROVES .PROVEIS.

BZ

H224 REGGIO DI CALABRIA

RC

H350 RIVERGARO

PC

G842 PONTE DELL'OLIO

PC

G949 POVOLETTO

UD

H083 PROVVIDENTI

CB

H223 REGGIO NELL'EMILIA

RE

M317 RIVIGNANO TEOR

UD

G844 PONTE DI LEGNO

BS

G950 POZZA DI FASSA

TN

H085 PRUNETTO

CN

H225 REGGIOLO

RE

H353 RIVISONDOLI

AQ

G846 PONTE DI PIAVE

TV

G951 POZZAGLIA SABINA

RI

H086 PUEGNAGO DEL GARDA

BS

H227 REINO

BN

H354 RIVODUTRI

RI

G830 PONTE GARDENA .WAIDBRUCK.

BZ

B914 POZZAGLIO ED UNITI

CR

H087 PUGLIANELLO

BN

H228 REITANO

ME

H355 RIVOLI

TO

G829 PONTE IN VALTELLINA

SO

G953 POZZALLO

RG

H088 PULA

CA

H229 REMANZACCO

UD

H356 RIVOLI VERONESE

VR

G847 PONTE LAMBRO

CO

G954 POZZILLI

IS

H089 PULFERO

UD

H230 REMEDELLO

BS

H357 RIVOLTA D'ADDA

CR

B662 PONTE NELLE ALPI

BL

G955 POZZO D'ADDA

MI

H090 PULSANO

TA

H233 RENATE

MB

H359 RIZZICONI

RC

G851 PONTE NIZZA

PV

G960 POZZOL GROPPO

AL

H091 PUMENENGO

BG

H235 RENDE

CS

H360 RO

FE

F941

PONTE NOSSA

BG

G959 POZZOLENGO

BS

H094 PUSIANO

CO

H236 RENON .RITTEN.

BZ

H361 ROANA

VI

G855 PONTE SAN NICOLO'

PD

G957 POZZOLEONE

VI

H095 PUTIFIGARI

SS

H238 RESANA

TV

H362 ROASCHIA

CN

G856 PONTE SAN PIETRO

BG

G961 POZZOLO FORMIGARO

AL

H096 PUTIGNANO

BA

H240 RESCALDINA

MI

H363 ROASCIO

CN

G831 PONTEBBA

UD

G962 POZZOMAGGIORE

SS

H097 QUADRELLE

AV

H242 RESIA

UD

H365 ROASIO

VC

G834 PONTECAGNANO FAIANO

SA

G963 POZZONOVO

PD

H098 QUADRI

CH

H244 RESIUTTA

UD

H366 ROATTO

AT

G836 PONTECCHIO POLESINE

RO

G964 POZZUOLI

NA

H100 QUAGLIUZZO

TO

H245 RESUTTANO

CL

H367 ROBASSOMERO

TO

G837 PONTECHIANALE

CN

G966 POZZUOLO DEL FRIULI

UD

H101 QUALIANO

NA

H246 RETORBIDO

PV

G223 ROBBIATE

LC

G838 PONTECORVO

FR

G965 POZZUOLO MARTESANA

MI

H102 QUARANTI

AT

H247 REVELLO

CN

H369 ROBBIO

PV

G839 PONTECURONE

AL

G968 PRADALUNGA

BG

H103 QUAREGNA

BI

H248 REVERE

MN

H371 ROBECCHETTO CON INDUNO

MI

G840 PONTEDASSIO

IM

G969 PRADAMANO

UD

H104 QUARGNENTO

AL

H250 REVIGLIASCO D'ASTI

AT

H372 ROBECCO D'OGLIO

CR

G843 PONTEDERA

PI

G970 PRADLEVES

CN

H106 QUARNA SOPRA

VB

H253 REVINE LAGO

TV

H375 ROBECCO PAVESE

PV

G848 PONTELANDOLFO

BN

G973 PRAGELATO

TO

H107 QUARNA SOTTO

VB

H254 REVO'

TN

H373 ROBECCO SUL NAVIGLIO

MI

G849 PONTELATONE

CE

G975 PRAIA A MARE

CS

H108 QUARONA

VC

H255 REZZAGO

CO

H376 ROBELLA

AT

G850 PONTELONGO

PD

G976 PRAIANO

SA

H109 QUARRATA

PT

H256 REZZATO

BS

H377 ROBILANTE

CN

G852 PONTENURE

PC

G977 PRALBOINO

BS

H110 QUART

AO

H257 REZZO

IM

H378 ROBURENT

CN

G853 PONTERANICA

BG

G978 PRALI

TO

H114 QUARTO

NA

H258 REZZOAGLIO

GE

H386 ROCCA CANAVESE

TO

G858 PONTESTURA

AL

G979 PRALORMO

TO

H117 QUARTO D'ALTINO

VE

H262 RHEMES-NOTRE-DAME

AO

H387 ROCCA CANTERANO

RM

G859 PONTEVICO

BS

G980 PRALUNGO

BI

H118 QUARTU SANT'ELENA

CA

H263 RHEMES-SAINT-GEORGES

AO

H391 ROCCA CIGLIE'

CN

G860 PONTEY

AO

G981 PRAMAGGIORE

VE

H119 QUARTUCCIU

CA

H264 RHO

MI

H392 ROCCA D'ARAZZO

AT

G861 PONTI

AL

G982 PRAMOLLO

TO

H120 QUASSOLO

TO

H265 RIACE

RC

H395 ROCCA DE' BALDI

CN

G862 PONTI SUL MINCIO

MN

G985 PRAROLO

VC

H121 QUATTORDIO

AL

H266 RIALTO

SV

H396 ROCCA DE' GIORGI

PV

G864 PONTIDA

BG

G986 PRAROSTINO

TO

H122 QUATTRO CASTELLA

RE

H267 RIANO

RM

H398 ROCCA D'EVANDRO

CE

G865 PONTINIA

LT

G987 PRASCO

AL

M332 QUERO VAS

BL

H268 RIARDO

CE

H399 ROCCA DI BOTTE

AQ

G866 PONTINVREA

SV

G988 PRASCORSANO

TO

H126 QUILIANO

SV

H269 RIBERA

AG

H400 ROCCA DI CAMBIO

AQ

G867 PONTIROLO NUOVO

BG

G993 PRATA CAMPORTACCIO

SO

H127 QUINCINETTO

TO

H270 RIBORDONE

TO

H401 ROCCA DI CAVE

RM

G869 PONTOGLIO

BS

G992 PRATA D'ANSIDONIA

AQ

H128 QUINDICI

AV

H271 RICADI

VV

H402 ROCCA DI MEZZO

AQ

G870 PONTREMOLI

MS

G994 PRATA DI PORDENONE

PN

H129 QUINGENTOLE

MN

H272 RICALDONE

AL

H403 ROCCA DI NETO

KR

G854 PONT-SAINT-MARTIN

AO

G990 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

AV

H130 QUINTANO

CR

H273 RICCIA

CB

H404 ROCCA DI PAPA

RM

G871 PONZA

LT

G991 PRATA SANNITA

CE

H131 QUINTO DI TREVISO

TV

H274 RICCIONE

RN

H414 ROCCA GRIMALDA

AL

G873 PONZANO DI FERMO

FM

G995 PRATELLA

CE

H132 QUINTO VERCELLESE

VC

H275 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA

SP

H416 ROCCA IMPERIALE

CS

G872 PONZANO MONFERRATO

AL

G997 PRATIGLIONE

TO

H134 QUINTO VICENTINO

VI

H276 RICENGO

CR

H421 ROCCA MASSIMA

LT

G874 PONZANO ROMANO

RM

G999 PRATO

PO

H140 QUINZANO D'OGLIO

BS

H277 RICIGLIANO

SA

H429 ROCCA PIA

AQ

G875 PONZANO VENETO

TV

H004 PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM

G877 PONZONE

AL

POTENZA PICENA

STILFSERJOCH.

H143 QUISTELLO

MN

H280 RIESE PIO X

TV

H379 ROCCA PIETORE

BL

BZ

H146 RABBI

TN

H281 RIESI

CL

H432 ROCCA PRIORA

RM
FC

G878 POPOLI

PE

H002 PRATO CARNICO

UD

H147 RACALE

LE

H282 RIETI

RI

H437 ROCCA SAN CASCIANO

G879 POPPI

AR

H001 PRATO SESIA

NO

H148 RACALMUTO

AG

H284 RIFIANO .RIFFIAN.

BZ

H438 ROCCA SAN FELICE

AV

G881 PORANO

TR

H007 PRATOLA PELIGNA

AQ

H150 RACCONIGI

CN

H285 RIFREDDO

CN

H439 ROCCA SAN GIOVANNI

CH

G882 PORCARI

LU

H006 PRATOLA SERRA

AV

H151 RACCUJA

ME

H288 RIGNANO FLAMINIO

RM

H440 ROCCA SANTA MARIA

TE

G886 PORCIA

PN

M329 PRATOVECCHIO STIA

AR

H152 RACINES .RATSCHINGS.

BZ

H287 RIGNANO GARGANICO

FG

H441 ROCCA SANTO STEFANO

RM

G888 PORDENONE

PN

H010 PRAVISDOMINI

PN

H153 RADDA IN CHIANTI

SI

H286 RIGNANO SULL'ARNO

FI

H446 ROCCA SINIBALDA

RI

G889 PORLEZZA

CO

G974 PRAY

BI

H154 RADDUSA

CT

H289 RIGOLATO

UD

H450 ROCCA SUSELLA

PV

G890 PORNASSIO

IM

H011 PRAZZO

CN

H156 RADICOFANI

SI

H291 RIMA SAN GIUSEPPE

VC

H382 ROCCABASCERANA

AV

G891 PORPETTO

UD

H014 PRECENICCO

UD

H157 RADICONDOLI

SI

H292 RIMASCO

VC

H383 ROCCABERNARDA

KR

G894 PORTACOMARO

AT

H015 PRECI

PG

H159 RAFFADALI

AG

H293 RIMELLA

VC

H384 ROCCABIANCA

PR

G895 PORTALBERA

PV

M344 PREDAIA

TN

M287 RAGALNA

CT

H294 RIMINI

RN

H385 ROCCABRUNA

CN

G900 PORTE

TO

H017 PREDAPPIO

FC

H161 RAGOGNA

UD

H299 RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH.

BZ

H389 ROCCACASALE

AQ

M358 PORTE DI RENDENA

TN

H018 PREDAZZO

TN

H163 RAGUSA

RG

H305 RIO MARINA

LI

H393 ROCCADARCE

FR

G902 PORTICI

NA

H019 PREDOI .PRETTAU.

BZ

H166 RAIANO

AQ

H297 RIO NELL'ELBA

LI

H394 ROCCADASPIDE

SA
ME

G903 PORTICO DI CASERTA

CE

H020 PREDORE

BG

H168 RAMACCA

CT

H298 RIO SALICETO

RE

H405 ROCCAFIORITA

G904 PORTICO E SAN BENEDETTO

FC

H021 PREDOSA

AL

H171 RAMPONIO VERNA

CO

H300 RIOFREDDO

RM

H390 ROCCAFLUVIONE

AP

G905 PORTIGLIOLA

RC

H022 PREGANZIOL

TV

H173 RANCIO VALCUVIA

VA

H301 RIOLA SARDO

OR

H408 ROCCAFORTE DEL GRECO

RC

E680 PORTO AZZURRO

LI

H026 PREGNANA MILANESE

MI

H174 RANCO

VA

H302 RIOLO TERME

RA

H406 ROCCAFORTE LIGURE

AL

G906 PORTO CERESIO

VA

H027 PRELA'

IM

H175 RANDAZZO

CT

H303 RIOLUNATO

MO

H407 ROCCAFORTE MONDOVI'

CN

M263 PORTO CESAREO

LE

H028 PREMANA

LC

H176 RANICA

BG

H304 RIOMAGGIORE

SP

H409 ROCCAFORZATA

TA

F299

PORTO EMPEDOCLE

AG

H029 PREMARIACCO

UD

H177 RANZANICO

BG

H307 RIONERO IN VULTURE

PZ

H410 ROCCAFRANCA

BS

G917 PORTO MANTOVANO

MN

H030 PREMENO

VB

H180 RANZO

IM

H308 RIONERO SANNITICO

IS

H411 ROCCAGIOVINE

RM

G919 PORTO RECANATI

MC

H033 PREMIA

VB

H182 RAPAGNANO

FM

H320 RIPA TEATINA

CH

H412 ROCCAGLORIOSA

SA

G920 PORTO SAN GIORGIO

FM

H034 PREMILCUORE

FC

H183 RAPALLO

GE

H311 RIPABOTTONI

CB

H413 ROCCAGORGA

LT

G921 PORTO SANT'ELPIDIO

FM

H036 PREMOLO

BG

H184 RAPINO

CH

H312 RIPACANDIDA

PZ

H417 ROCCALBEGNA

GR

G923 PORTO TOLLE

RO

H037 PREMOSELLO-CHIOVENDA

VB

H185 RAPOLANO TERME

SI

H313 RIPALIMOSANI

CB

H418 ROCCALUMERA

ME

G924 PORTO TORRES

SS

H038 PREONE

UD

H186 RAPOLLA

PZ

H314 RIPALTA ARPINA

CR

H420 ROCCAMANDOLFI

IS

G907 PORTO VALTRAVAGLIA

VA

H040 PREPOTTO

UD

H187 RAPONE

PZ

H315 RIPALTA CREMASCA

CR

H422 ROCCAMENA

PA

G926 PORTO VIRO

RO

H042 PRE'-SAINT-DIDIER

AO

H188 RASSA

VC

H316 RIPALTA GUERINA

CR

H423 ROCCAMONFINA

CE

- XII -

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

H424 ROCCAMONTEPIANO

CH

H554 RORA'

TO

H679 SALA COMACINA

CO

H799 SAN CIPRIANO PO

PV

H923 SAN GIOVANNI LIPIONI

H425 ROCCAMORICE

PE

H556 ROSA'

VI

H683 SALA CONSILINA

SA

H801 SAN CLEMENTE

RN

H924 SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

H426 ROCCANOVA

PZ

H558 ROSARNO

RC

H677 SALA MONFERRATO

AL

H803 SAN COLOMBANO AL LAMBRO

MI

H926 SAN GIOVANNI ROTONDO

FG

H427 ROCCANTICA

RI

H559 ROSASCO

PV

H687 SALANDRA

MT

H804 SAN COLOMBANO BELMONTE

TO

G287 SAN GIOVANNI SUERGIU

CI

H428 ROCCAPALUMBA

PA

H560 ROSATE

MI

H688 SALAPARUTA

TP

H802 SAN COLOMBANO CERTENOLI

GE

D690 SAN GIOVANNI TEATINO

CH

H431 ROCCAPIEMONTE

SA

H561 ROSAZZA

BI

H689 SALARA

RO

H805 SAN CONO

CT

H901 SAN GIOVANNI VALDARNO

AR

H433 ROCCARAINOLA

NA

H562 ROSCIANO

PE

H690 SALASCO

VC

H806 SAN COSMO ALBANESE

CS

H928 SAN GIULIANO DEL SANNIO

CB

H434 ROCCARASO

AQ

H564 ROSCIGNO

SA

H691 SALASSA

TO

H808 SAN COSTANTINO ALBANESE

PZ

H929 SAN GIULIANO DI PUGLIA

CB

H436 ROCCAROMANA

CE

H565 ROSE

CS

H684 SALBERTRAND

TO

H807 SAN COSTANTINO CALABRO

VV

H930 SAN GIULIANO MILANESE

MI

H442 ROCCASCALEGNA

CH

H566 ROSELLO

CH

F810

VI

H809 SAN COSTANZO

PU

A562 SAN GIULIANO TERME

PI

H443 ROCCASECCA

FR

H572 ROSETO CAPO SPULICO

CS

H693 SALCITO

CB

H810 SAN CRISTOFORO

AL

H933 SAN GIUSEPPE JATO

PA

H444 ROCCASECCA DEI VOLSCI

LT

F585

H445 ROCCASICURA

IS

H568 ROSETO VALFORTORE

H447 ROCCASPARVERA

CN

H448 ROCCASPINALVETI

CH

H449 ROCCASTRADA

ROSETO DEGLI ABRUZZI

SALCEDO

CH

TE

H694 SALE

AL

H814 SAN DAMIANO AL COLLE

PV

H931 SAN GIUSEPPE VESUVIANO

NA

FG

H695 SALE DELLE LANGHE

CN

H811 SAN DAMIANO D'ASTI

AT

H935 SAN GIUSTINO

PG

H570 ROSIGNANO MARITTIMO

LI

H699 SALE MARASINO

BS

H812 SAN DAMIANO MACRA

CN

H936 SAN GIUSTO CANAVESE

TO

H569 ROSIGNANO MONFERRATO

AL

H704 SALE SAN GIOVANNI

CN

H816 SAN DANIELE DEL FRIULI

UD

H937 SAN GODENZO

FI

GR

H573 ROSOLINA

RO

H700 SALEMI

TP

H815 SAN DANIELE PO

CR

H942 SAN GREGORIO DA SASSOLA

RM

H380 ROCCAVALDINA

ME

H574 ROSOLINI

SR

H686 SALENTO

SA

H818 SAN DEMETRIO CORONE

CS

H940 SAN GREGORIO DI CATANIA

CT

H451 ROCCAVERANO

AT

H575 ROSORA

AN

H702 SALERANO CANAVESE

TO

H819 SAN DEMETRIO NE' VESTINI

AQ

H941 SAN GREGORIO D'IPPONA

VV

H452 ROCCAVIGNALE

SV

H577 ROSSA

VC

H701 SALERANO SUL LAMBRO

LO

H820 SAN DIDERO

TO

H943 SAN GREGORIO MAGNO

SA

H453 ROCCAVIONE

CN

H578 ROSSANA

CN

H703 SALERNO

SA

H823 SAN DONA' DI PIAVE

VE

H939 SAN GREGORIO MATESE

CE

H454 ROCCAVIVARA

CB

H579 ROSSANO

CS

H705 SALETTO

PD

H822 SAN DONACI

BR

H938 SAN GREGORIO NELLE ALPI

BL

H456 ROCCELLA IONICA

RC

H580 ROSSANO VENETO

VI

H706 SALGAREDA

TV

H826 SAN DONATO DI LECCE

LE

H945 SAN LAZZARO DI SAVENA

BO

H455 ROCCELLA VALDEMONE

ME

H581 ROSSIGLIONE

GE

H707 SALI VERCELLESE

VC

H825 SAN DONATO DI NINEA

CS

H949 SAN LEO

RN

H458 ROCCHETTA A VOLTURNO

IS

H583 ROSTA

TO

H708 SALICE SALENTINO

LE

H827 SAN DONATO MILANESE

MI

H951 SAN LEONARDO

UD

H462 ROCCHETTA BELBO

CN

H584 ROTA D'IMAGNA

BG

H710 SALICETO

CN

H824 SAN DONATO VAL DI COMINO

FR

H952 SAN LEONARDO IN PASSIRIA

H461 ROCCHETTA DI VARA

SP

H585 ROTA GRECA

CS

H713 SALISANO

RI

D324 SAN DORLIGO DELLA VALLE

TS

H459 ROCCHETTA E CROCE

CE

H588 ROTELLA

AP

H714 SALIZZOLE

VR

H830 SAN FEDELE INTELVI

CO

H953 SAN LEUCIO DEL SANNIO

H465 ROCCHETTA LIGURE

AL

H589 ROTELLO

CB

H715 SALLE

PE

H831 SAN FELE

PZ

H955 SAN LORENZELLO

BN

H460 ROCCHETTA NERVINA

IM

H590 ROTONDA

PZ

H716 SALMOUR

CN

H834 SAN FELICE A CANCELLO

CE

H959 SAN LORENZO

RC

H466 ROCCHETTA PALAFEA

AT

H591 ROTONDELLA

MT

H717 SALO'

BS

H836 SAN FELICE CIRCEO

LT

H957 SAN LORENZO AL MARE

IM

H467 ROCCHETTA SANT'ANTONIO

FG

H592 ROTONDI

AV

H719 SALORNO .SALURN.

BZ

H838 SAN FELICE DEL BENACO

BS

H961 SAN LORENZO BELLIZZI

CS

H468 ROCCHETTA TANARO

AT

H593 ROTTOFRENO

PC

H720 SALSOMAGGIORE TERME

PR

H833 SAN FELICE DEL MOLISE

CB

H962 SAN LORENZO DEL VALLO

CS

H470 RODANO

MI

H594 ROTZO

VI

H721 SALTARA

PU

H835 SAN FELICE SUL PANARO

MO

H956 SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN.BZ

H472 RODDI

CN

H555 ROURE

TO

H723 SALTRIO

VA

M277 SAN FERDINANDO

RC

M345 SAN LORENZO DORSINO

TN

H473 RODDINO

CN

H364 ROVASENDA

VC

H724 SALUDECIO

RN

H839 SAN FERDINANDO DI PUGLIA

BT

H958 SAN LORENZO IN CAMPO

PU

H474 RODELLO

CN

H598 ROVATO

BS

H725 SALUGGIA

VC

H840 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

CO

H964 SAN LORENZO ISONTINO

GO

H475 RODENGO .RODENECK.

BZ

H599 ROVEGNO

GE

H726 SALUSSOLA

BI

H841 SAN FILI

CS

H967 SAN LORENZO MAGGIORE

BN

H477 RODENGO SAIANO

BS

H601 ROVELLASCA

CO

H727 SALUZZO

CN

H842 SAN FILIPPO DEL MELA

ME

H969 SAN LORENZO NUOVO

VT

H478 RODERO

CO

H602 ROVELLO PORRO

CO

H729 SALVE

LE

H843 SAN FIOR

TV

H970 SAN LUCA

RC

H480 RODI GARGANICO

FG

H604 ROVERBELLA

MN

H731 SALVIROLA

CR

H844 SAN FIORANO

LO

H971 SAN LUCIDO

CS

H479 RODI' MILICI

ME

H606 ROVERCHIARA

VR

H732 SALVITELLE

SA

H845 SAN FLORIANO DEL COLLIO

GO

H973 SAN LUPO

BN

H481 RODIGO

MN

H607 ROVERE' DELLA LUNA

TN

H734 SALZA DI PINEROLO

TO

H846 SAN FLORO

CZ

H976 SAN MANGO D'AQUINO

CZ

H484 ROE' VOLCIANO

BS

H608 ROVERE' VERONESE

VR

H733 SALZA IRPINA

AV

H847 SAN FRANCESCO AL CAMPO

TO

H977 SAN MANGO PIEMONTE

SA

H485 ROFRANO

SA

H610 ROVEREDO DI GUA'

VR

H735 SALZANO

VE

H850 SAN FRATELLO

ME

H975 SAN MANGO SUL CALORE

AV

H486 ROGENO

LC

H609 ROVEREDO IN PIANO

PN

H736 SAMARATE

VA

H856 SAN GAVINO MONREALE

VS

H978 SAN MARCELLINO

CE

H488 ROGGIANO GRAVINA

CS

H612 ROVERETO

TN

H738 SAMASSI

VS

H857 SAN GEMINI

TR

H979 SAN MARCELLO

AN

H489 ROGHUDI

RC

H614 ROVESCALA

PV

H739 SAMATZAI

CA

H858 SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.

BZ

H980 SAN MARCELLO PISTOIESE

PT

H490 ROGLIANO

CS

H615 ROVETTA

BG

H743 SAMBUCA DI SICILIA

AG

H859 SAN GENESIO ED UNITI

PV

H981 SAN MARCO ARGENTANO

CS

H491 ROGNANO

PV

H618 ROVIANO

RM

H744 SAMBUCA PISTOIESE

PT

H860 SAN GENNARO VESUVIANO

NA

H982 SAN MARCO D'ALUNZIO

ME

H492 ROGNO

BG

H620 ROVIGO

RO

H745 SAMBUCI

RM

H862 SAN GERMANO CHISONE

TO

H984 SAN MARCO DEI CAVOTI

BN

H493 ROGOLO

SO

H621 ROVITO

CS

H746 SAMBUCO

CN

H863 SAN GERMANO DEI BERICI

VI

F043

CE

H494 ROIATE

RM

H622 ROVOLON

PD

H749 SAMMICHELE DI BARI

BA

H861 SAN GERMANO VERCELLESE

VC

H985 SAN MARCO IN LAMIS

H495 ROIO DEL SANGRO

CH

H623 ROZZANO

MI

H013 SAMO

RC

H865 SAN GERVASIO BRESCIANO

BS

H986 SAN MARCO LA CATOLA

FG

H497 ROISAN

AO

H625 RUBANO

PD

H752 SAMOLACO

SO

H867 SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

CB

H999 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PN

H498 ROLETTO

TO

H627 RUBIANA

TO

H753 SAMONE

TO

H870 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

MN

H987 SAN MARTINO ALFIERI

AT

H500 ROLO

RE

H628 RUBIERA

RE

H754 SAMONE

TN

H868 SAN GIACOMO FILIPPO

SO

I003

VR

H501 ROMA

RM

H629 RUDA

UD

H755 SAMPEYRE

CN

B952 SAN GIACOMO VERCELLESE

VC

H997 SAN MARTINO CANAVESE

H503 ROMAGNANO AL MONTE

SA

H630 RUDIANO

BS

H756 SAMUGHEO

OR

H873 SAN GILLIO

TO

H994 SAN MARTINO D'AGRI

PZ

H502 ROMAGNANO SESIA

NO

H631 RUEGLIO

TO

H763 SAN BARTOLOMEO AL MARE

IM

H875 SAN GIMIGNANO

SI

I005

SAN MARTINO DALL'ARGINE

MN

H505 ROMAGNESE

PV

H632 RUFFANO

LE

H764 SAN BARTOLOMEO IN GALDO

BN

H876 SAN GINESIO

MC

I007

SAN MARTINO DEL LAGO

CR

H506 ROMALLO

TN

H633 RUFFIA

CN

H760 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

CO

H892 SAN GIORGIO A CREMANO

NA

H992 SAN MARTINO DI FINITA

H507 ROMANA

SS

H634 RUFFRE'-MENDOLA

TN

H765 SAN BASILE

CS

H880 SAN GIORGIO A LIRI

FR

I008

H508 ROMANENGO

CR

H635 RUFINA

FI

H766 SAN BASILIO

CA

H881 SAN GIORGIO ALBANESE

CS

H996 SAN MARTINO DI VENEZZE

H511 ROMANO CANAVESE

TO

F271

OR

H767 SAN BASSANO

CR

H890 SAN GIORGIO CANAVESE

TO

H988 SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN

H512 ROMANO D'EZZELINO

VI

H637 RUINO

PV

H768 SAN BELLINO

RO

H894 SAN GIORGIO DEL SANNIO

BN

H509 ROMANO DI LOMBARDIA

BG

H639 RUMO

TN

H770 SAN BENEDETTO BELBO

CN

H891 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

PN

H514 ROMANS D'ISONZO

GO

H641 RUOTI

PZ

H772 SAN BENEDETTO DEI MARSI

AQ

H893 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

PD

H516 ROMBIOLO

VV

H642 RUSSI

RA

H769 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

AP

H885 SAN GIORGIO DI LOMELLINA

PV

H990 SAN MARTINO IN PENSILIS

CB

H517 ROMENO

TN

H643 RUTIGLIANO

BA

H773 SAN BENEDETTO IN PERILLIS

AQ

H883 SAN GIORGIO DI MANTOVA

MN

I011

SAN MARTINO IN RIO

RE

H518 ROMENTINO

NO

H644 RUTINO

SA

H771 SAN BENEDETTO PO

MN

H895 SAN GIORGIO DI NOGARO

UD

I012

SAN MARTINO IN STRADA

LO

H519 ROMETTA

ME

H165 RUVIANO

CE

H774 SAN BENEDETTO ULLANO

CS

H886 SAN GIORGIO DI PESARO

PU

I002

SAN MARTINO SANNITA

BN

H521 RONAGO

CO

H646 RUVO DEL MONTE

PZ

G566 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

BO

H896 SAN GIORGIO DI PIANO

BO

I014

SAN MARTINO SICCOMARIO

PV

H522 RONCA'

VR

H645 RUVO DI PUGLIA

BA

H775 SAN BENIGNO CANAVESE

TO

H897 SAN GIORGIO IN BOSCO

PD

H991 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA

CH
AV

RUINAS

.ST LEONHARD IN PAS.

SAN MARCO EVANGELISTA

SAN MARTINO BUON ALBERGO

SAN MARTINO DI LUPARI

IN THURN.

BZ
BN

FG

TO

CS
PD
RO
BZ

H989 SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN
IN PASSEI.

BZ

H523 RONCADE

TV

H647 SABAUDIA

LT

H777 SAN BERNARDINO VERBANO

VB

H882 SAN GIORGIO IONICO

TA

I016

SAN MARTINO VALLE CAUDINA

H525 RONCADELLE

BS

H648 SABBIA

VC

H780 SAN BIAGIO DELLA CIMA

IM

H898 SAN GIORGIO LA MOLARA

BN

I018

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

TA

H527 RONCARO

PV

H650 SABBIO CHIESE

BS

H781 SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

H888 SAN GIORGIO LUCANO

MT

I017

SAN MARZANO OLIVETO

AT

H528 RONCEGNO TERME

TN

H652 SABBIONETA

MN

H778 SAN BIAGIO PLATANI

AG

H878 SAN GIORGIO MONFERRATO

AL

I019

SAN MARZANO SUL SARNO

SA

H529 RONCELLO

MB

H654 SACCO

SA

H779 SAN BIAGIO SARACINISCO

FR

H889 SAN GIORGIO MORGETO

RC

I023

SAN MASSIMO

CB

H531 RONCHI DEI LEGIONARI

GO

H655 SACCOLONGO

PD

H782 SAN BIASE

CB

H887 SAN GIORGIO PIACENTINO

PC

I024

SAN MAURIZIO CANAVESE

TO

H532 RONCHI VALSUGANA

TN

H657 SACILE

PN

H783 SAN BONIFACIO

VR

H899 SAN GIORGIO SCARAMPI

AT

I025

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

NO

H533 RONCHIS

UD

H658 SACROFANO

RM

H784 SAN BUONO

CH

H884 SAN GIORGIO SU LEGNANO

MI

I028

SAN MAURO CASTELVERDE

PA

H534 RONCIGLIONE

VT

H659 SADALI

CA

H785 SAN CALOGERO

VV

H900 SAN GIORIO DI SUSA

TO

I031

SAN MAURO CILENTO

SA

H540 RONCO ALL'ADIGE

VR

H661 SAGAMA

OR

H786 SAN CANDIDO .INNICHEN.

BZ

H907 SAN GIOVANNI A PIRO

SA

H712 SAN MAURO DI SALINE

VR

H538 RONCO BIELLESE

BI

H662 SAGLIANO MICCA

BI

H787 SAN CANZIAN D'ISONZO

GO

H906 SAN GIOVANNI AL NATISONE

UD

I029

SAN MAURO FORTE

MT

H537 RONCO BRIANTINO

MB

H665 SAGRADO

GO

H789 SAN CARLO CANAVESE

TO

H910 SAN GIOVANNI BIANCO

BG

I032

SAN MAURO LA BRUCA

SA

H539 RONCO CANAVESE

TO

H666 SAGRON MIS

TN

H790 SAN CASCIANO DEI BAGNI

SI

H911 SAN GIOVANNI D'ASSO

SI

I026

SAN MAURO MARCHESATO

KR

H536 RONCO SCRIVIA

GE

H669 SAINT-CHRISTOPHE

AO

H791 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

FI

H912 SAN GIOVANNI DEL DOSSO

MN

I027

SAN MAURO PASCOLI

FC

H535 RONCOBELLO

BG

H670 SAINT-DENIS

AO

M264 SAN CASSIANO

LE

H903 SAN GIOVANNI DI GERACE

RC

I030

SAN MAURO TORINESE

TO

H541 RONCOFERRARO

MN

H671 SAINT-MARCEL

AO

H792 SAN CATALDO

CL

H914 SAN GIOVANNI GEMINI

AG

I040

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

VE

H542 RONCOFREDDO

FC

H672 SAINT-NICOLAS

AO

M295 SAN CESAREO

RM

H916 SAN GIOVANNI ILARIONE

VR

I042

SAN MICHELE ALL'ADIGE

TN

H544 RONCOLA

BG

H673 SAINT-OYEN

AO

H793 SAN CESARIO DI LECCE

LE

H918 SAN GIOVANNI IN CROCE

CR

I035

SAN MICHELE DI GANZARIA

CT

H546 RONDANINA

GE

H674 SAINT-PIERRE

AO

H794 SAN CESARIO SUL PANARO

MO

H919 SAN GIOVANNI IN FIORE

CS

I034

SAN MICHELE DI SERINO

AV

H547 RONDISSONE

TO

H675 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

AO

H795 SAN CHIRICO NUOVO

PZ

H920 SAN GIOVANNI IN GALDO

CB

I037

SAN MICHELE MONDOVI'

CN

H549 RONSECCO

VC

H676 SAINT-VINCENT

AO

H796 SAN CHIRICO RAPARO

PZ

H921 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

RN

I045

SAN MICHELE SALENTINO

BR

M303 RONZO-CHIENIS

TN

H682 SALA BAGANZA

PR

H797 SAN CIPIRELLO

PA

G467 SAN GIOVANNI IN PERSICETO

BO

I046

SAN MINIATO

PI

H552 RONZONE

TN

H681 SALA BIELLESE

BI

H798 SAN CIPRIANO D'AVERSA

CE

H917 SAN GIOVANNI INCARICO

FR

I047

SAN NAZARIO

VI

H553 ROPPOLO

BI

H678 SALA BOLOGNESE

BO

H800 SAN CIPRIANO PICENTINO

SA

H922 SAN GIOVANNI LA PUNTA

CT

I049

SAN NAZZARO

BN
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I052

SAN NAZZARO SESIA

NO

I391

SAN VITALIANO

NA

I197

SANT'AGATA DE' GOTI

BN

I374

SANTU LUSSURGIU

OR

I532

SCHIVENOGLIA

MN

I051

SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

CO

I402

SAN VITO

CA

I198

SANT'AGATA DEL BIANCO

RC

I375

SANT'URBANO

PD

I533

SCIACCA

AG

I054

SAN NICANDRO GARGANICO

FG

I403

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PN

I192

SANT'AGATA DI ESARO

CS

I410

SANZA

SA

I534

SCIARA

PA

I060

SAN NICOLA ARCELLA

CS

I404

SAN VITO AL TORRE

UD

I199

SANT'AGATA DI MILITELLO

ME

I411

SANZENO

TN

I535

SCICLI

RG

SCIDO

RC

I061

SAN NICOLA BARONIA

AV

I394

SAN VITO CHIETINO

CH

I193

SANT'AGATA DI PUGLIA

FG

I418

SAONARA

PD

I536

I058

SAN NICOLA DA CRISSA

VV

I396

SAN VITO DEI NORMANNI

BR

I201

SANT'AGATA FELTRIA

RN

I420

SAPONARA

ME

D290 SCIGLIANO

CS

I057

SAN NICOLA DELL'ALTO

KR

I392

SAN VITO DI CADORE

BL

I190

SANT'AGATA FOSSILI

AL

I421

SAPPADA

BL

I537

SCILLA

RC

I056

SAN NICOLA LA STRADA

CE

I405

SAN VITO DI FAGAGNA

UD

I202

SANT'AGATA LI BATTIATI

CT

I422

SAPRI

SA

I538

SCILLATO

PA

I062

SAN NICOLA MANFREDI

BN

I401

SAN VITO DI LEGUZZANO

VI

I196

SANT'AGATA SUL SANTERNO

RA

I423

SARACENA

CS

I539

SCIOLZE

TO

A368 SAN NICOLO' D'ARCIDANO

OR

I407

SAN VITO LO CAPO

TP

I208

SANT'AGNELLO

NA

I424

SARACINESCO

RM

I540

SCISCIANO

NA

I063

BL

I400

SAN VITO ROMANO

RM

I209

SANT'AGOSTINO

FE

I425

SARCEDO

VI

I541

SCLAFANI BAGNI

PA

CA

I393

SAN VITO SULLO IONIO

CZ

I210

SANT'ALBANO STURA

CN

I426

SARCONI

PZ

I543

SCONTRONE

AQ

SAN NICOLO' DI COMELICO

G383 SAN NICOLO' GERREI
I065

SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.

BZ

I408

SAN VITTORE DEL LAZIO

FR

I213

SANT'ALESSIO CON VIALONE

PV

I428

SARDARA

VS

I544

SCOPA

VC

I066

SAN PANCRAZIO SALENTINO

BR

I409

SAN VITTORE OLONA

MI

I214

SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE

RC

I429

SARDIGLIANO

AL

I545

SCOPELLO

VC

G407 SAN PAOLO

BS

I414

SAN ZENO DI MONTAGNA

VR

I215

SANT'ALESSIO SICULO

ME

I430

SAREGO

VI

I546

SCOPPITO

AQ

B906 SAN PAOLO ALBANESE

PZ

I412

SAN ZENO NAVIGLIO

BS

I216

SANT'ALFIO

CT

I431

SARENTINO .SARNTAL.

BZ

I548

SCORDIA

CT

I073

SAN PAOLO BEL SITO

NA

I415

SAN ZENONE AL LAMBRO

MI

I258

SANT'AMBROGIO DI TORINO

TO

I432

SAREZZANO

AL

I549

SCORRANO

LE

B310 SAN PAOLO D'ARGON

BG

I416

SAN ZENONE AL PO

PV

I259

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

VR

I433

SAREZZO

BS

I551

SCORZE'

VE

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

I072

SAN PAOLO DI CIVITATE

FG

I417

TV

I256

SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO

FR

I434

SARMATO

PC

I553

SCURCOLA MARSICANA

AQ

I071

SAN PAOLO DI JESI

AN

H757 SANARICA

LE

I262

SANT'ANASTASIA

NA

I435

SARMEDE

TV

I554

SCURELLE

TN

I076

SAN PAOLO SOLBRITO

AT

H821 SANDIGLIANO

BI

I263

SANT'ANATOLIA DI NARCO

PG

I436

SARNANO

MC

I555

SCURZOLENGO

AT

I079

SAN PELLEGRINO TERME

BG

H829 SANDRIGO

VI

I266

SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

I437

SARNICO

BG

I556

SEBORGA

IM

I082

SAN PIER D'ISONZO

GO

H851 SANFRE'

CN

I265

SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

FR

I438

SARNO

SA

I558

SECINARO

AQ

I084

SAN PIER NICETO

ME

H852 SANFRONT

CN

I264

SANT'ANDREA DI CONZA

AV

I439

SARNONICO

TN

I559

SECLI'

LE

I086

SAN PIERO PATTI

ME

H855 SANGANO

TO

I271

SANT'ANDREA FRIUS

CA

I441

SARONNO

VA

I561

SECUGNAGO

LO

I093

SAN PIETRO A MAIDA

CZ

H872 SANGIANO

VA

I277

SANT'ANGELO A CUPOLO

BN

I442

SARRE

AO

I562

SEDEGLIANO

UD

I092

SAN PIETRO AL NATISONE

UD

H877 SANGINETO

CS

I278

SANT'ANGELO A FASANELLA

SA

I443

SARROCH

CA

I563

SEDICO

BL

I089

SAN PIETRO AL TANAGRO

SA

H944 SANGUINETTO

VR

I280

SANT'ANGELO A SCALA

AV

I444

SARSINA

FC

I564

SEDILO

OR

I095

SAN PIETRO APOSTOLO

CZ

H974 SANLURI

VS

I279

SANT'ANGELO ALL'ESCA

AV

I445

SARTEANO

SI

I565

SEDINI

SS

I096

SAN PIETRO AVELLANA

IS

I048

SANNAZZARO DE' BURGONDI

PV

I273

SANT'ANGELO D'ALIFE

CE

I447

SARTIRANA LOMELLINA

PV

I566

SEDRIANO

MI

I098

SAN PIETRO CLARENZA

CT

I053

SANNICANDRO DI BARI

BA

I281

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

AV

I448

SARULE

NU

I567

SEDRINA

BG

I088

SAN PIETRO DI CADORE

BL

I059

SANNICOLA

LE

I282

SANT'ANGELO DEL PESCO

IS

I449

SARZANA

SP

I569

SEFRO

MC

I102

SAN PIETRO DI CARIDA'

RC

I138

SANREMO

IM

I283

SANT'ANGELO DI BROLO

ME

I451

SASSANO

SA

I570

SEGARIU

VS

I103

SAN PIETRO DI FELETTO

TV

I155

SANSEPOLCRO

AR

I275

SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

PD

I452

SASSARI

SS

I571

SEGGIANO

GR

I105

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

I168

SANTA BRIGIDA

BG

I286

SANT'ANGELO IN PONTANO

MC

I453

SASSELLO

SV

I573

SEGNI

RM

I108

SAN PIETRO IN AMANTEA

CS

I171

SANTA CATERINA ALBANESE

CS

I287

SANT'ANGELO IN VADO

PU

I454

SASSETTA

LI

I576

SEGONZANO

TN

I109

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

I170

SANTA CATERINA DELLO IONIO

CZ

I288

SANT'ANGELO LE FRATTE

PZ

I455

SASSINORO

BN

I577

SEGRATE

MI

I110

SAN PIETRO IN CASALE

BO

I169

SANTA CATERINA VILLARMOSA

CL

I289

SANT'ANGELO LIMOSANO

CB

I457

SASSO DI CASTALDA

PZ

I578

SEGUSINO

TV

G788 SAN PIETRO IN CERRO

PC

I172

SANTA CESAREA TERME

LE

I274

SANT'ANGELO LODIGIANO

LO

G972 SASSO MARCONI

BO

I580

SELARGIUS

CA

I107

SAN PIETRO IN GU

PD

I176

SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE

RC

I276

SANT'ANGELO LOMELLINA

PV

I459

SASSOCORVARO

PU

I581

SELCI

RI

I114

SAN PIETRO IN GUARANO

CS

I175

SANTA CRISTINA E BISSONE

PV

I290

SANT'ANGELO MUXARO

AG

I460

SASSOFELTRIO

PU

I582

SELEGAS

CA

I115

SAN PIETRO IN LAMA

LE

I174

SANTA CRISTINA GELA

PA

I284

SANT'ANGELO ROMANO

RM

I461

SASSOFERRATO

AN

M360 SELLA GIUDICARIE

TN

I113

SAN PIETRO INFINE

CE

I173

SANTA CRISTINA VALGARDENA

CI

I462

SASSUOLO

MO

I585

SELLANO

PG

I116

SAN PIETRO MOSEZZO

NO

.ST CHRISTINA IN G.

BZ

I292

SANT'ANNA D'ALFAEDO

VR
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TROINA

EN

L558

VALDIERI

CN

L676

VARCO SABINO

RI

L804

VERZUOLO

CN

L331

TRAPANI

TP

L449

TROMELLO

PV

L561

VALDINA

ME

L677

VAREDO

MB

L805

VESCOVANA

PD

L332

TRAPPETO

PA

L450

TRONTANO

VB

L563

VALDISOTTO

SO

L678

VARENA

TN

L806

VESCOVATO

CR

L333

TRAREGO VIGGIONA

VB

A705 TRONZANO LAGO MAGGIORE

VA

L565

VALDOBBIADENE

TV

L680

VARENNA

LC

L807

VESIME

AT

L334

TRASACCO

AQ

L451

TRONZANO VERCELLESE

VC

L566

VALDUGGIA

VC

L682

VARESE

VA

L808

VESPOLATE

NO

L335

TRASAGHIS

UD

L452

TROPEA

VV

L568

VALEGGIO

PV

L681

VARESE LIGURE

SP

L809

VESSALICO

IM

L336

TRASQUERA

VB

L453

TROVO

PV

L567

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

L685

VARISELLA

TO

L810

VESTENANOVA

VR

VAL MASINO

VALSAVARENCHE

VERRAYES

L337

TRATALIAS

CI

L454

TRUCCAZZANO

MI

L569

VALENTANO

VT

L686

VARMO

UD

L811

VESTIGNE'

TO

L338

TRAUSELLA

TO

L455

TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL.

BZ

L570

VALENZA

AL

L687

VARNA .VAHRN.

BZ

L812

VESTONE

BS

I236

TRAVACO' SICCOMARIO

PV

L458

TUFARA

CB

L571

VALENZANO

BA

L689

VARSI

PR

L813

VESTRENO

LC

L339

TRAVAGLIATO

BS

L459

TUFILLO

CH

L572

VALERA FRATTA

LO

L690

VARZI

PV

L814

VETRALLA

VT

L342

TRAVEDONA-MONATE

VA

L460

TUFINO

NA

L573

VALFABBRICA

PG

L691

VARZO

VB

L815

VETTO

RE

L345

TRAVERSELLA

TO

L461

TUFO

AV

L574

VALFENERA

AT

A701 VASANELLO

VT

L817

VEZZA D'ALBA

CN

L346

TRAVERSETOLO

PR

L462

TUGLIE

LE

L575

VALFLORIANA

TN

L693

IM

L816

VEZZA D'OGLIO

BS

L340

TRAVES

TO

L463

TUILI

VS

L576

VALFURVA

SO

E372 VASTO

CH

L819

VEZZANO LIGURE

SP

L347

TRAVESIO

PN

L464

TULA

SS

L577

VALGANNA

VA

L696

VASTOGIRARDI

IS

L820

VEZZANO SUL CROSTOLO

RE

L348

TRAVO

TUORO SUL TRASIMENO

PG

L578

VALGIOIE

TO

L698

VAUDA CANAVESE

TO

L823

VEZZI PORTIO

SV

RI

L579

VALGOGLIO

BG

L699

VAZZANO

VV

L826

VIADANA

MN

VASIA

PC

L466

M361 TRE VILLE

TN

G507 TURANIA

L349

TREBASELEGHE

PD

L469

TURANO LODIGIANO

LO

L580

VALGRANA

CN

L700

VAZZOLA

TV

L827

VIADANICA

BG

L353

TREBISACCE

CS

L470

TURATE

CO

L581

VALGREGHENTINO

LC

L702

VECCHIANO

PI

L828

VIAGRANDE

CT

M280 TRECASE

NA

L471

TURBIGO

MI

L582

VALGRISENCHE

AO

L704

VEDANO AL LAMBRO

MB

L829

VIALE

AT

L355

CT

L472

TURI

BA

L583

VALGUARNERA CAROPEPE

EN

L703

VEDANO OLONA

VA

L830

VIALFRE'

TO

M318 TRECASTELLI

AN

L473

TURRI

VS

L584

VALLADA AGORDINA

BL

L706

VEDELAGO

TV

L831

VIANO

RE

L356

TRECATE

NO

L474

TURRIACO

GO

L586

VALLANZENGO

BI

L707

VEDESETA

BG

L833

VIAREGGIO

LU

L357

TRECCHINA

PZ

L475

TURRIVALIGNANI

PE

L588

VALLARSA

TN

L709

VEDUGGIO CON COLZANO

MB

L834

VIARIGI

AT

L359

TRECENTA

RO

L477

TURSI

MT

L589

VALLATA

AV

L710

VEGGIANO

PD

F537

VIBO VALENTIA

VV

L361

TREDOZIO

FC

L478

TUSA

ME

L594

VALLE AGRICOLA

CE

L711

VEGLIE

LE

L835

VIBONATI

SA

L363

TREGLIO

CH

L310

TUSCANIA

VT

L595

VALLE AURINA .AHRNTAL.

BZ

L712

VEGLIO

BI

L836

VICALVI

FR

L364

TREGNAGO

VR

C789 UBIALE CLANEZZO

BG

L597

VALLE CASTELLANA

TE

L713

VEJANO

VT

L837

VICARI

PA

L366

TREIA

MC

L480

UBOLDO

VA

G540 VALLE DELL'ANGELO

SA

L715

VELESO

CO

L838

VICCHIO

FI

L367

TREISO

CN

L482

UCRIA

ME

L590

VALLE DI CADORE

BL

L716

VELEZZO LOMELLINA

PV

L840

VICENZA

VI

L368

TREMENICO

LC

L483

UDINE

UD

L601

VALLE DI CASIES .GSIES.

BZ

L719

VELLETRI

RM

L548

VICO CANAVESE

TO

TRECASTAGNI
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ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

ŠIFRE
OBČINE OBČINA

pOKR.

L842

VICO DEL GARGANO

FG

L907

VILLA DI CHIAVENNA

SO

L975

VILLANOVA D'ALBENGA

SV

M058 VINCHIO

AT

M130 VOLTURARA IRPINA

AV

L845

VICO EQUENSE

NA

L936

VILLA DI SERIO

BG

L983

VILLANOVA D'ARDENGHI

PV

M059 VINCI

FI

M132 VOLTURINO

FG

L843

VICO NEL LAZIO

FR

L908

VILLA DI TIRANO

SO

L984

VILLANOVA D'ASTI

AT

M060 VINOVO

TO

M133 VOLVERA

TO

L841

VICOFORTE

CN

L938

VILLA D'OGNA

BG

L973

VILLANOVA DEL BATTISTA

AV

M062 VINZAGLIO

NO

M136 VOTTIGNASCO

CN
VV

L846

VICOLI

PE

L937

VILLA ESTENSE

PD

L985

VILLANOVA DEL GHEBBO

RO

M063 VIOLA

CN

M138 ZACCANOPOLI

L847

VICOLUNGO

NO

L943

VILLA FARALDI

IM

L977

VILLANOVA DEL SILLARO

LO

M065 VIONE

BS

M139 ZAFFERANA ETNEA

CT

L850

VICOPISANO

PI

L956

VILLA GUARDIA

CO

L979

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PD

M067 VIPITENO .STERZING.

BZ

M140 ZAGARISE

CZ

L851

VILLA LAGARINA

RM

VICOVARO

RM

L957

TN

L988

VILLANOVA MARCHESANA

RO

M069 VIRLE PIEMONTE

TO

M141 ZAGAROLO

M259 VIDDALBA

SS

A081 VILLA LATINA

FR

L974

VILLANOVA MONDOVI'

CN

M070 VISANO

BS

M142 ZAMBANA

TN

L854

VIDIGULFO

PV

L844

VILLA LITERNO

CE

L972

VILLANOVA MONFERRATO

AL

M071 VISCHE

TO

M143 ZAMBRONE

VV

L856

VIDOR

TV

L969

VILLA MINOZZO

RE

L989

VILLANOVA MONTELEONE

SS

M072 VISCIANO

NA

M144 ZANDOBBIO

BG

L857

VIDRACCO

TO

F804

VILLA POMA

MN

L990

VILLANOVA SOLARO

CN

M073 VISCO

UD

M145 ZANE'

VI

L858

VIESTE

FG

M018 VILLA SAN GIOVANNI

RC

L980

VILLANOVA SULL'ARDA

PC

M077 VISONE

AL

M147 ZANICA

BG

L859

VIETRI DI POTENZA

PZ

H913 VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA

VT

L991

VILLANOVA TRUSCHEDU

OR

M078 VISSO

MC

M267 ZAPPONETA

FG

L860

VIETRI SUL MARE

SA

I118

CA

L992

VILLANOVA TULO

CA

M079 VISTARINO

PV

M150 ZAVATTARELLO

PV

L866

VIGANO'

LC

M019 VILLA SAN SECONDO

AT

L986

VILLANOVAFORRU

VS

M080 VISTRORIO

TO

M152 ZECCONE

PV

L865

VIGANO SAN MARTINO

BG

L905

FR

L987

VILLANOVAFRANCA

VS

M081 VITA

TP

M153 ZEDDIANI

OR

L868

VIGARANO MAINARDA

FE

M021 VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

AQ

L994

VILLANTERIO

PV

M082 VITERBO

VT

L869

VIGASIO

VR

M022 VILLA SANTA MARIA

CH

L995

VILLANUOVA SUL CLISI

BS

M083 VITICUSO

FR

M156 ZELBIO

CO

L872

VIGEVANO

PV

M023 VILLA SANT'ANGELO

AQ

M278 VILLAPERUCCIO

CI

M085 VITO D'ASIO

PN

M158 ZELO BUON PERSICO

LO

L873

VIGGIANELLO

PZ

I298

VILLA SANT'ANTONIO

OR

B903 VILLAPIANA

CS

M086 VITORCHIANO

VT

L874

VIGGIANO

PZ

L909

VILLA SANTINA

UD

L998

VILLAPUTZU

CA

M088 VITTORIA

RG

L876

VIGGIU'

VA

I364

VILLA SANTO STEFANO

FR

L999

VILLAR DORA

TO

M089 VITTORIO VENETO

TV

L878

VIGHIZZOLO D'ESTE

PD

A609 VILLA VERDE

OR

M007 VILLAR FOCCHIARDO

TO

M090 VITTORITO

AQ

L880

VIGLIANO BIELLESE

BI

M034 VILLA VICENTINA

UD

M013 VILLAR PELLICE

TO

M091 VITTUONE

MI

L879

VIGLIANO D'ASTI

AT

L915

VILLABASSA .NIEDERDORF.

BZ

M014 VILLAR PEROSA

TO

M093 VITULANO

BN

L881

VIGNALE MONFERRATO

AL

L916

VILLABATE

PA

M015 VILLAR SAN COSTANZO

CN

M092 VITULAZIO

CE

L882

VIGNANELLO

VT

L923

VILLACHIARA

BS

M002 VILLARBASSE

TO

M094 VIU'

TO

L883

VIGNATE

MI

L924

VILLACIDRO

VS

M003 VILLARBOIT

VC

M096 VIVARO

PN

L885

VIGNOLA

MO

L931

VILLADEATI

AL

M004 VILLAREGGIA

TO

M095 VIVARO ROMANO

RM

L886

VIGNOLA FALESINA

TN

L939

VILLADOSE

RO

G309 VILLARICCA

NA

M098 VIVERONE

BI

VILLA SAN PIETRO
VILLA SANTA LUCIA

M160 ZELO SURRIGONE

MI

M161 ZEME

PV

M162 ZENEVREDO

PV

M163 ZENSON DI PIAVE

TV

M165 ZERBA

PC

M166 ZERBO

PV

M167 ZERBOLO'

PV

M168 ZERFALIU

OR

M169 ZERI

MS

M170 ZERMEGHEDO

VI

M171 ZERO BRANCO

TV

M172 ZEVIO

VR

L887

VIGNOLE BORBERA

AL

L906

VILLADOSSOLA

VB

M009 VILLAROMAGNANO

AL

M100 VIZZINI

CT

L888

VIGNOLO

CN

L942

VILLAFALLETTO

CN

M011 VILLAROSA

EN

M101 VIZZOLA TICINO

VA

L889

VIGNONE

VB

L945

VILLAFRANCA D'ASTI

AT

M016 VILLASALTO

CA

M102 VIZZOLO PREDABISSI

MI

L890

VIGO DI CADORE

BL

L949

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

M017 VILLASANTA

MB

M103 VO'

PD

L893

VIGO DI FASSA

TN

L946

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

MS

B738 VILLASIMIUS

CA

M104 VOBARNO

BS

L892

VIGODARZERE

PD

L947

VILLAFRANCA PADOVANA

PD

M025 VILLASOR

CA

M105 VOBBIA

GE

L894

VIGOLO

BG

L948

VILLAFRANCA PIEMONTE

TO

M026 VILLASPECIOSA

CA

M106 VOCCA

VC

L897

VIGOLZONE

PC

L944

VILLAFRANCA SICULA

AG

M027 VILLASTELLONE

TO

M108 VODO CADORE

BL

L898

VIGONE

TO

L950

VILLAFRANCA TIRRENA

ME

M028 VILLATA

VC

M109 VOGHERA

PV

M182 ZOAGLI

GE

L899

VIGONOVO

VE

L951

VILLAFRATI

PA

M030 VILLAURBANA

OR

M110 VOGHIERA

FE

M183 ZOCCA

MO

L900

VIGONZA

PD

L952

VILLAGA

VI

M031 VILLAVALLELONGA

AQ

M111 VOGOGNA

VB

M184 ZOGNO

BG

L904

VIGUZZOLO

AL

L953

VILLAGRANDE STRISAILI

OG

M032 VILLAVERLA

VI

M113 VOLANO

TN

M185 ZOLA PREDOSA

BO

L912

VILLA BARTOLOMEA

VR

L958

VILLALAGO

AQ

M363 VILLE D'ANAUNIA

TN

M115 VOLLA

NA

M187 ZOLLINO

LE

L913

VILLA BASILICA

LU

L959

VILLALBA

CL

L981

AO

M116 VOLONGO

CR

M188 ZONE

BS

L917

VILLA BISCOSSI

PV

L961

VILLALFONSINA

CH

M043 VILLESSE

GO

M118 VOLPAGO DEL MONTELLO

TV

M189 ZOPPE' DI CADORE

BL

L919

VILLA CARCINA

BS

L963

VILLALVERNIA

AL

M041 VILLETTA BARREA

AQ

M119 VOLPARA

PV

M190 ZOPPOLA

PN

L920

VILLA CASTELLI

BR

L964

VILLAMAGNA

CH

M042 VILLETTE

VB

M120 VOLPEDO

AL

M194 ZOVENCEDO

VI

L922

VILLA CELIERA

PE

L965

VILLAMAINA

AV

M044 VILLIMPENTA

MN

M121 VOLPEGLINO

AL

M196 ZUBIENA

BI

L926

VILLA COLLEMANDINA

LU

L966

VILLAMAR

VS

M045 VILLONGO

BG

M122 VOLPIANO

TO

M197 ZUCCARELLO

SV

L928

VILLA CORTESE

MI

L967

VILLAMARZANA

RO

M048 VILLORBA

TV

M125 VOLTA MANTOVANA

MN

M199 ZUGLIANO

VI

L929

VILLA D'ADDA

BG

L968

VILLAMASSARGIA

CI

M050 VILMINORE DI SCALVE

BG

M123 VOLTAGGIO

AL

M200 ZUGLIO

UD

A215 VILLA D'ALME'

BG

L970

VILLAMIROGLIO

AL

M052 VIMERCATE

MB

M124 VOLTAGO AGORDINO

BL

M201 ZUMAGLIA

BI

L933

VILLA DEL BOSCO

BI

L971

VILLANDRO .VILLANDERS.

BZ

M053 VIMODRONE

MI

M126 VOLTERRA

PI

M202 ZUMPANO

CS

L934

VILLA DEL CONTE

PD

L978

VILLANOVA BIELLESE

BI

M055 VINADIO

CN

M127 VOLTIDO

CR

M203 ZUNGOLI

AV

CE

L982

VILLANOVA CANAVESE

TO

M057 VINCHIATURO

CB

M131 VOLTURARA APPULA

FG

M204 ZUNGRI

VV

D801 VILLA DI BRIANO

VILLENEUVE
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M173 ZIANO DI FIEMME

TN

L848

PC

ZIANO PIACENTINO

M176 ZIBIDO SAN GIACOMO

MI

M177 ZIGNAGO

SP

M178 ZIMELLA

VR

M179 ZIMONE

BI

M180 ZINASCO

PV

pOlITIČNE STRANKE, KI lAhKO KORISTIjO pROSTOvOljNO NAmENITEv
dvEh TISOČINK dAvKA IRpEF
pOlITIČNA STRANKA

ŠIFRA

Centro Democratico

A10

Conservatori e Riformisti

A33

Fare!

A34

Federazione dei Verdi

B30

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale

C12

IDEA – Identità e Azione

C35

Italia dei Valori

C31

Lega Nord per l’Indipendenza della Padania

D13

Movimento Associativo Italiani all’Estero

E14

Movimento La Puglia in Più

E32

Movimento Politico Forza Italia

F15

Nuovo Centrodestra

H17

Partito Autonomista Trentino Tirolese

K18

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

L19

Partito Democratico

M20

Partito Liberale Italiano

N21

Partito Socialista Italiano

R22

Popolari per l’Italia

S23

Possibile

S36

Scelta Civica

T24

Sinistra Ecologia Libertà

U25

Stella Alpina

U37

Südtiroler Volkspartei

W26

Union Valdôtaine

Y27

Unione di Centro

Y29

Unione per il Trentino

Z28

Unione Sudamericana Emigrati Italiani

Z38

ROKI

ZAVEZANEC

NADOMESTNI PLAČNIK
DAVKA

CAF ALI POOBLAŠČENI
STROKOVNJAK

Posreduje Agenciji za prihodke izdana Enotna
potrdila.

dO 7. mARCA 2017

dO 31 mARCA 2017

Prejme od nadomestnega davka Enotno
potrdilo o prejetih dohodkih in o opravljenih
odtegljajih.

Od 15. ApRIlA 2017 dAljE

Lahko dostopi prek elektronskih storitev na
portalu Agencije za prihodke do predizpolnjenega obrazca davčne napovedi
Predloži svojemu nadomestnemu plačnikju
davka, Caf ali pooblaščeni strokovni osebi
napoved na obrazcu 730 in ovojnico, ki vsebuje obrazec za izbiro namenitve osmih, petih in
dveh tisočink davka IRPEF.

Preda zavezancu Enotno potrdilo o prejetih
dohodkih in o opravljenih odtegljajih.

Izda potrdilo o opravljeni predložitvi davčne
napovedi in ovojnice s strani zavezanca.
Posreduje Agenciji za prihodke pripravljene
davčne napovedi.

Izda potrdilo o opravljeni predložitvi davčne
napovedi in ovojnice s strani zavezanca.
Posreduje Agenciji za prihodke pripravljene
davčne napovedi.

Preveri formalno skladnost napovedi, ki so jo
predložili zavezanci, opravi obračun davkov,
preda zavezancu kopijo napovedi na obrazcu
730 in časovni razpored likvidacije na obrazcu
730-3

Preveri skladnost podatkov v napovedi, opravi
obračun davkov, preda zavezancu kopijo
napovedi na obrazcu 730 in obračunski obrazec 730-3.

dO 7. jUlIjA 2017
Prejme od nadomestnega plačnika davka, Caf
ali pooblaščene strokovne osebe kopijo napovedi na obrazcu 730 in obračunski obrazec
730-3.

dO 23. jUlIjA 2017

Od mESECA jUlIjA 2017
dAljE
(Za upokojence
od meseca avgusta ali septembra 2017)

V elektronski obliki posreduje Agenciji za prihodke napoved na obrazcu 730 in obrazcu 7301 za izbiro namenitve osmih, petih in dveh
tisočink davka Irpef. V dneh, ki sledijo predložitvi obrazca 730, prejme elektronsko potrdilo o
opravljeni predložitvi.

Prejme plačilo s povračili ali odtegljaji dolgovanih zneskov. V primeru obročnega
odplačevanja plačil za obračun in morebitnih
predujmov je odveden prvi obrok. Naslednji
obroki, povečani za 0,33 odstotka mesečnih
obresti, bodo odvedeni v naslednjih mesecih.
Če plačilo ne zadostuje za plačilo davkov (oziroma za obroke), bo preostali delež, povečan
za obresti v višini 0,4 mesečno, odveden od
plačil za naslednje mesece.

dO 30. SEpTEmBRA 2017

Obvesti nadomestnega plačnika davka, da ne
želi izplačati drugega ali edinega dela akontacije za Irpef ali da želi izplačati manjšo vsoto,
kot je predvideno v obrazcu 730-3.

dO 25. OKTOBRA 2017

Lahko predloži CAF ali pooblaščeni strokovni
osebi dopolnilni obrazec 730 za dohodnino.

v NOvEmBRU 2017

dO 10. NOvEmBRA 2017

Prejme plačilo z odtegljaji dolgovanih zneskov
za predujem Irpef. Če plačilo ne zadostuje za
plačilo davkov, bo preostali delež, povečan za
obresti v višini 0,4 mesečno, odveden od
plačila za december.

Prejme od Caf ali pooblaščenega strokovnjaka kopijo dopolnilnega obrazca napovedi 730
in dopolnilni obračunski obrazec 730-3.

Posreduje Agenciji za prihodke v elektronski
obliki izpolnjene napovedi pod pogojem, da je
na dan 7. julija, že posredoval 80 odstotkov
vseh napovedi, ki so mu bile poverjene v pošiljanje.

Odvede dolgovane zneske za davke ali izvede
povračila. V primeru obročnega odplačevanja
plačil za obračun in morebitnih predujmov
odvede prvi obrok. Naslednje obroke,
povečane za 0,33 odstotka mesečnih obresti,
bodo odvedel v naslednjih mesecih. Če plačilo
ne zadostuje za plačilo davkov (oziroma za
obroke), zadrži preostali delež, povečan za
obresti v višini 0,4 mesečno, od prejemkov za
naslednje mesece.

Doda odtegljajem dolgovane zneske iz naslova
akontacije za Irpef. Če plačilo ne zadostuje za
plačilo davkov, odvede preostali delež,
povečan za obresti v višini 0,4 mesečno, od
prejemka za december.

Preveri skladnost podatkov v dopolnilni davčni
napovedi, opravi izračun davkov in odda zavezancu kopijo dopolnilne napovedi na obrazcu
730 in dopolnilni obračunski obrazec 730-3;
obvesti nadomestnega plačnika davka o
končnem rezultatu davčne napovedi. V elektronski obliki posreduje Agenciji za prihodke
dopolnilne davčne napovedi.

