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(3-bis. alineja, 12. člena Uredbe z zakonodajno močjo št. 149 z dne 28. decembra, 
spremenjena za Zakonom o spremembah  št. 13 z dne 21. februarja 2014)

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

Uvodno pojasnilo

Uredba z zakonodajno močjo št. 149 z dne 28. decembra 2013, spremenjena z Zakonom o spremembah št. 13 z
dne 21. februarja 2014 ukinja neposredno financiranje in uvaja sistem prostovoljnega prispevka. Zlasti 12. člen zgo-
raj navedene uredbe je predvideval, da lahko vsak davkoplačevalec določi dva tisočinki svoje dohodnine v korist
politične stranke. Na obrazcu navedene stranke iz seznama, ki ga je Davčni upravi posredovala "Komisija za varstvo
statutov in za transparentnost ter nadzor finančnega poslovanja političnih strank". Prostovoljne namenitve dveh
tisočink dohodnine so določene izključno na osnovi izbire davkoplačevalcev ob oddaji davčne napovedi oziroma
davkoplačevalcev, ki so oproščeni oddaje davčne napovedi, če izpolnijo obrazec s seznamom upravičencev. V letu
2014 je izbira možna izključno z uporabo tega obrazca, ki ga je treba oddati v papirni ali elektronski obliki na spodaj
opisan način.

Kje dobim obrazec? 

Obrazec in ustrezna navodila lahko brezplačno snamete in natisnete s spletnih strani Davčne uprave (www.agen-
ziaentrate.gov.it) in Ministrstva za gospodarstvo in finance (www.finanze.gov.it). Obrazec lahko snamete tudi z dru-
gih spletnih strani pod pogojem, da je enak obrazcu, ki je objavljen spletni strani Davčne uprave, in vsebuje naslov
in izvor spletne strani kot tudi osnovne podatke o odredbi o odobritvi obrazca.

Kdo sme uporabljati obrazec?

Obrazec za izbiro prostovoljne namenitve dveh tisočink dohodnine za fizične osebe v korist političnih strank smejo upo-
rabljati davkoplačevalci, ki oddajo davčno napoved na obrazcu 730/2014 ali na obrazcu UNICO za fizične osebe 2014
oziroma davkoplačevalci, ki so kljub dohodku oproščeni oddaje davčne napovedi. 
Izbira ne pomeni plačilo višjega davka.

Vsebina obrazca

Razen informacij o obdelavi osebnih podatkov obrazec vsebuje dva razdelka. V prvi razdelek vpišete osebne podat-
ke davkoplačevalca, ki se odloča o izbiri, medtem kot drugi razdelek vsebuje polja s političnimi strankami, ki so
upravičene do prispevka.

Način oddaje obrazca

Obrazec lahko pošljete v elektronski obliki ali ga oddate v papirni obliki, kot je opisano spodaj:
• posamezni davkoplačevalec po elektronski poti (z uporabo elektronskih storitev Davčne uprave, do katerih pride s 

pomočjo PIN kode);
• v navadni ovojnici nadomestnemu plačniku davka, ki nudi davčno pomoč, posredniškim službam zadolženim za

elektronsko pošiljanje davčnih napovedi v skladu s 3. alinejo 3. člena Predsedniške uredbe št. 322 z dne 22. julija
1998 (centri za davčno svetovanje ali posredniške službe), na poštnih uradih, v obvezno zaprti ovojnici. Na rob
ovojnice napišite "Scelta per la destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” (“Izbira za prostovoljno name-
nitev dveh tisočink dohodnine"), davčno številko, ime in priimek davkoplačevalca.

Davkoplačevalci, ki istočasno oddajo tudi davčno napoved, morajo obrazec za namenitev dveh tisočink dohodnine
poslati v ločeni ovojnici.

Roki za oddajo ali elektronsko pošiljanje obrazca

Davkoplačevalci, vključno z davkoplačevalci, ki so oproščeni oddaje davčne napovedi, morajo oddati obrazec rokih
za oddajo davčnih prijav oziroma v roku za elektronsko pošiljanje obrazca UNICO za fizične osebe 2014.

Kako izpolnim obrazec?

IČe je davkoplačevalec fizična oseba, mora v razdelek z osebnimi podatki vpisati: svojo davčno številko, priimek
(ženske morajo navesti dekliški priimek), ime, spol, datum rojstva, občino (ali tujo državo) rojstva in kratico pokraji-
ne.
Za potrditev izbire se mora davkoplačevalec podpisati samo v enem polju.
Če davkoplačevalec pošilja obrazec s pomočjo programske opreme Davčnega urada s pomočjo svoje PIN kode,
izbiro označi z grafičnim znakom.




