
Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei
trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito
si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti
nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al
cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate,
desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che
verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati
dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e
professionisti) al fine di regolamentare le dichiarazioni di inizio,
variazione o cessazione attività ai fini IVA.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti
pubblici (quali, ad esempio, i Comuni e le Camere di Commercio) in
presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti
pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di
regolamento.

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente
per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di
carattere penale.

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto
dalla legge (CAF, associazioni di categoria,  professionisti), il quale
invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle
Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da
perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle
dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze

e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri
soggetti;

• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, le Camere
di commercio).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, e gli
intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati
personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro
diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i

quali è conservato ed esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei

responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati
“responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.A.,
quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria.   

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base
all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, può  accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 –
00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in
quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei
dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del
trattamento sopra indicati.

Consenso
Soglasje

Diritti dell’interessato
Pravice za
interesiranih
oseb

Responsabili
del trattamento
Osebe odgovorne
za obdelavo
podatkov

Titolari del
trattamento
Upravljalci podatkov
- upravljalci zbirk

Modalità del
trattamento
Način obdelave
podatkov

Dati personali
Osebni podatki

Finalità del
trattamento
Namen obdelave
podatkov

Informativa sul trattamento
dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196
del 2003 - Informacije o
obdelavi osebnih podatkov v
skladu s 13. čl. ZdO št. 196,
2003

ZdO z dne 30. junija 2003, št. 196 “Navodila v zvezi z zaščito osebnih
podatkov”, določa sistem jamstev, ki ščitijo zavezanca pri obravnavi
osebnih podatkov. V nadaljevanju povzemamo predpise, ki določajo,
na kakšen način so lahko podatki, vsebovani v napovedi dohodkov,
uporabljani oziroma obdelovani in katere so nove uzakonjene
pravice državljanov na tem področju.

Ministrstvo za gospodarstvo in finance in Agencija za prihodke vas
obveščata, tudi v imenu drugih pristojnih subjektov, da so v prijavi prisotni
razni osebni podatki, jih bodo obdelali Ministrstvo za gospodarstvo in
finance, Agencija za prihodke ter z zakonom opredeljeni posredniški
subjekti (Centri za davčno pomoč, trgovinska in strokovna združenja) v
namen ureditve prijav začetka, spremembe ali prenehanja dejavnosti v
namen plačila DDV-ja.                              
Podatki, s katerimi razpolaga Ministrstvo za Gospodarstvo in Finance ter
Agencija za Prihodke se lahko posredujejo drugim javnim subjektom (npr.
občine in trgovinske zbornice) v skladu z zakonskim predpisom ali uredbo
ali če je tako obvestilo potrebno za izvajanje institucionalnih funkcij s
predhodnim obvestilom informacijskega pooblaščenca.
Podatke se lahko posreduje tudi gospodarskim javnim ali zasebnim
ustanovam, če je to v skladu z zakonom ali uredbo.

Podatke, zahtevane v prijavi, morate obvezno vpisati, drugače tvegate
upravne, v nekaterih primerih pa celo kazenske sankcije.

Davčno napoved se lahko pošlje preko zakonsko določenega posrednika
(Caf, stanovska združenja, samostojne dejavnosti) Ministrstvu za
Gospodarstvo in Finance in Agenciji za Prihodke. Podatki se bodo
obdelovali na pretežno informatizirani način, ustrezno namenu, ki se ga
zasleduje tudi s preverjanjem podatkov v davčnih napovedih:
• z drugimi podatki, s katerimi razpolagata Ministrstvo za Gospodarstvo in

Finance in Agencija za Prihodke, ki jim jih po zakonu posredujejo tudi
drugi subjekti;

• s podatki, s katerimi razpolagajo drugi subjekti (npr. trgovinske zbornice).

Ministrstvo za gospodarstvo in finance, Agencija za prihodke dobijo
kvalifikacijo “upravljalec podatkov”, ko začnejo razpolagati s temi podatki in so
pod njihovim direktnim nadzorom.
Lastniki - upravljalci zbirk so:
• Ministrstvo za Gospodarstvo in Finance in Agencija za Prihodke, ki hranijo in

na zahtevo posredujejo seznam odgovornih oseb;
• posredniki, ki uporabljajo pravico do imenovanja odgovornih, morajo

zainteresiranim osebam prikazati identifikacijske podatke.

Upravljalci podatkov lahko sodelujejo s subjekti, imenovanimi "odgovorne
osebe".
Predvsem Agencija za Prihodke sodeluje z zunanjo službo So.ge.i. S.p.a.,
ki je kot tehnološki partner, kateremu je zaupano vodenje informacijskega
sistema davčnega matičnega urada odgovorna za obdelavo podatkov.   

Posameznik lahko od upravljalca zbirk ali uporabnika podatkov zahteva, na
podlagi 7.člena zakonskega odloka št. 196 z leta 2003, da mu omogoči
vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj, z namenom, da bi preveril njihovo
uporabo ali jih popravil, posodobil v zakonskem roku, lahko pa zahteva tudi
njihov izbris ali prepove njihovo obdelavo, če odgovorni z njimi ni ravnal v
skladu z zakonom. Takšne pravice se lahko izvajajo na podlagi zahtevka, ki se
posreduje:
• Ministrstvu za Gospodarstvo in Finance, ulica XX Settembre, 97 – 00187 Rim;
• Agenciji za Prihodke – ulica Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Rim.

Ministrstvo za Gospodarstvo in Finance in Agencija za Prihodke kot javna
subjekta od posameznika nista dolžna pridobiti soglasja za obdelavo
njegovih osebnih podatkov. 
Posrednikom ni treba pridobiti privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ker je
posredovanje teh podatkov obvezno po zakonu.
Obvestilo se posreduje vsem zgoraj navedenim upravljalcem
podatkov.

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
PRIJAVA ZAČETKA DEJAVNOSTI, SPREMEMBE PODATKOV ALI PRENEHANJA DEJAVNOSTI ZA

DOLOČITEV DDV-ja
(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

(INDIVIDUALNA PODJETJA IN NEODVISNI DELAVCI)

Modello AA9/11
Obrazec AA9/11

Agencija zaPrihodke



DITTA OVVERO COGNOME E NOME - PODJETJE OZ. PRIIMEK IN IME

VOLUME D’AFFARI PRESUNTO - PRIČAKOVANI PROMET

INTERNET SERVICE PROVIDER - INTERNET SERVICE PROVIDER

INDIRIZZO DEL SITO WEB - NASLOV SPLETNE STRANI
OSPITANTE
GOSTUJOČA

STRAN

PROPRIO
LASTNA
STRAN

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

PREGLEDNICA  A
VRSTA PRIJAVE

QUADRO B
SOGGETTO D’IMPOSTA

PREGLEDNICA  B
DAVČNI ZAVEZANEC

Dati identificativi
Identifikacijski podatki

Residenza anagrafica o, se
diverso,
Domicilio Fiscale
Stalno prebivališče ali
davčni domicil (če je le-ta
različen od stalnega
prebivališča)

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O
CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
PRIJAVA ZAČETKA DEJAVNOSTI, SPREMEMBE PODATKOV ALI PRENEHANJA
DEJAVNOSTI ZA DOLOČITEV DDV-JA
(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI) 
(INDIVIDUALNA PODJETJA IN NEODVISNI DELAVCI)

DATA INIZIO - DATUM ZAČETKA

DATA VARIAZIONE - DATUM SPREMEMBE

DATA CESSAZIONE - DATUM PRENEHANJA

INIZIO ATTIVITÀ 
ZAČETEK DEJAVNOSTI

VARIAZIONE DATI
SPREMEMBA PODATKOV

CESSAZIONE ATTIVITÀ
PRENEHANJE DEJAVNOSTI

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA
VLOŽITEV PROŠNJE ZA KOPIJO POTRDILA O IDENTIFIKA-
CIJSKI ŠT. ZA DDV

1

2 L

3

4

PARTITA IVA - IDENTIFIKACISKA ŠT. ZA DDV

PARTITA IVA - IDENTIFIKACISKA ŠT. ZA DDV

QUADRO C
TITOLARE
PREGLEDNICA  C
IMETNIK

Dati identificativi
Identifikacijski podatki

Attività di commercio
elettronico
Dejavnosti s področja
elektronske trgovine

Regimi fiscali agevolati
Olajšani davčni režimi

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) - POPOLNI NASLOV (ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA, STOPNIŠČE, STANOVANJE, STAVBA ITD.)

COMUNE (senza abbreviazione) - OBČINA (brez okrajšave)C.A.P. - POŠTNA ŠT.

SCRITTURE 
CONTABILI

KNJIGOVODSKE
EVIDENCE

PROVINCIA
POKRAJINA

COGNOME - PRIIMEK NOME - IME

COMUNE (o Stato Estero di nascita) - OBČINA (ali tuja država) ROJSTVA

AA9/11

PARTITA IVA - IDENTIFIKACISKA ŠT. ZA DDV

DESCRIZIONE ATTIVITÀ - OPIS DEJAVNOSTICODICE ATTIVITÀ - ŠIFRA DEJAVNOSTI

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) - POPOLNI NASLOV (ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA, STOPNIŠČE, STANOVANJE, STAVBA ITD.)

COMUNE (senza abbreviazione) - OBČINA (brez okrajšave)C.A.P. - POŠTNA ŠT.

SCRITTURE 
CONTABILI

KNJIGOVODSKE
EVIDENCE

PROVINCIA
POKRAJINA

Attività esercitata e luogo di
esercizio
in caso di più attività indica-
re l’attività prevalente
Vrsta izvajane dejavnosti in
kraj izvajanja
V primeru več dejavnosti
navedite glavno dejavnost

INDIRIZZO COMPLETO (CITTÀ, VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO) - POPOLNI NASLOV (MESTO, ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA)

RISERVATO A SOGGETTO NON RESIDENTE - SAMO ZA NEREZIDENTE

STATO ESTERO - TUJA DRŽAVA NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO - IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV TUJE DRŽAVE

CODICE FISCALE - DAVČNA ŠTEVILKA 

PROVINCIA
POKRAJINA

DATA DI NASCITA - DATUM ROJSTVA

CESSAZIONE

PRENEHANJE

C

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27,
commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Olajšan davčni režim za mlade podjetnike in delavce v
mobilnosti na osnovi 1. in 2. alineje 27. čl. in zak. odl. z
dne 6. julija 2011, št. 98

Pagina n.
Stran št.

CODICE FISCALE - DAVČNA ŠTEVILKA

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL’ART. 60-BIS
NAKUPI DOBRIN V NOTRANJOSTI EU V SKLADU S ČL. 60-BIS

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo previsto
dall’art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388
Olajšan davčni režim za nove podjetniške pobude oz.
nove pobude na področju samostojnega dela na
osnovi 13. čl. zakona z dne 23. decembra 2000, št. 388 RA

Agencija zaPrihodke



Pagina n.
Stran št.

CODICE FISCALE - DAVČNA ŠTEVILKA

QUADRO D
RAPPRESENTANTE
PREGLEDNICA  D
ZASTOPNIK

CODICE FISCALE - DAVČNA ŠTEVILKA

COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 
PRIIMEK ALI POIMENOVANJE ALI IME DRUŽBE

DATA DI NASCITA - DATUM ROJSTVAPROV.
POKR.

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA - OBČINA (ALI TUJA DRŽAVA) ROJSTVA

CESSAZIONE

PRENEHANJE

C

DATA INIZIO PROCEDIMENTO 
DATUM ZAČETKA POSTOPKA

NOME - IME

CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTANTE FISCALE
DAVČNA ŠTEVILKA DRUŽBE S FUNKCIJO DAVČNEGA ZASTOPNIKA

QUADRO E
PREGLEDNICA  E
SEZIONE 1
OPERAZIONI 
STRAORDINARIE
TRASFORMAZIONI
SOSTANZIALI
SOGGETTIVE
1. RAZDELEK
IZREDNI DOGODKI
BISTVENE SUBJEKTIVNE
SPREMEMBE

indicare la partita IVA
(se ditta individuale)
o il codice fiscale (se soggetto
diverso) dei soggetti estinti
o trasformati: vedi istruzioni 
Navedite identifikacijsko števil-
ko za DDV (za individualna pod-
jetja) ali davčno številko (za
ostale vrste subjektov) subjek-
ta, ki je prenehal delovati ali se
je spremenil: glej navodila

CESSIONE E DONAZIONE D’AZIENDA
ODSVOJITEV IN DAROVANJE PODJETJA

AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA
ZAKUP EDINEGA PODJETJA

Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997
Prekrižajte okence, če namerava prejemnik koristiti pravico do nakupa dobrin in storitev brez plačila davka v skladu z 2. alinejo 2. člena zakona št. 28/1997

1a

CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D’AZIENDA
ODSVOJITEV IN DAROVANJE DELA PODJETJA2a

REVOCA AFFITTO D’AZIENDA
PREKINITEV ZAKUPA PODJETJA6

MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE
SPREMEMBA DRUŽBE V INDIVIDUALNO PODJETJE1b

5

PL

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 
IDENTIFIKACISKA ŠTEVILKA ZA DDV / DAVČNA ŠTEVILKA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE DEL LOCATORE
IDENTIFIKACISKA ŠT. ZA DDV / DAVČNA ŠT. ZA NAJEMODAJALEC

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 
IDENTIFIKACISKA ŠTEVILKA ZA DDV / DAVČNA ŠTEVILKA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 
IDENTIFIKACISKA ŠTEVILKA ZA DDV / DAVČNA ŠTEVILKA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 
IDENTIFIKACISKA ŠTEVILKA ZA DDV / DAVČNA ŠTEVILKA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 
IDENTIFIKACISKA ŠTEVILKA ZA DDV / DAVČNA ŠTEVILKA

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 
IDENTIFIKACISKA ŠTEVILKA ZA DDV / DAVČNA ŠTEVILKA

SEZIONE 3
AFFITTO D’AZIENDA
3. RAZDELEK
ZAKUP PODJETJA

SUCCESSIONE EREDITARIA
DEDNO NASLEDSTVO1c

QUADRO F
PREGLEDNICA  F

SEZIONE 1

SOGGETTI DEPOSITARI
E LUOGHI DI 
CONSERVAZIONE DELLE
SCRITTURE CONTABILI

1. RAZDELEK

DEPOZITARJI IN KRAJI
HRANITVE KNJIGOVOD-
SKIH EVIDENC

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) - POPOLNI NASLOV (ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA, STOPNIŠČE, STANOVANJE, STAVBA ITD.)

COMUNE (senza abbreviazione) - OBČINA (brez okrajšave)C.A.P. - POŠTNA ŠT. PROVINCIA
POKRAJINA

CODICE FISCALE - DAVČNA ŠTEVILKA 

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) - POPOLNI NASLOV (ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA, STOPNIŠČE, STANOVANJE, STAVBA ITD.)

COMUNE (senza abbreviazione) - OBČINA (brez okrajšave)C.A.P. - POŠTNA ŠT. PROVINCIA
POKRAJINA

CODICE FISCALE - DAVČNA ŠTEVILKA

TIPO 
COMUNICAZIONE
VRSTA PRIJAVE

TIPO 
COMUNICAZIONE
VRSTA PRIJAVE

C

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) - POPOLNI NASLOV (ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA, STOPNIŠČE, STANOVANJE, STAVBA ITD.)

COMUNE (senza abbreviazione) - OBČINA (brez okrajšave)C.A.P. - POŠTNA ŠT. PROVINCIA
POKRAJINA

CODICE FISCALE - DAVČNA ŠTEVILKA
TIPO 

COMUNICAZIONE
VRSTA PRIJAVE

LOCATORE - NAJEMODAJALEC

ACQUISIZIONE
DI AZIENDA IN AFFITTO 
PRIDOBITEV PODJETJA Z 
ZAKUPOM

4

AFFITTUARIO - NAJEMNIK
Comunicazione ai fini dell’utilizzo del plafond trasferito (art. 8, quarto comma) 
Prijava v namen uporabe prenesenega plafona ( 4. alineja 8. člena)

SEZIONE 2
CONFERIMENTO CESSIONE O
DONAZIONE D’AZIENDA CON
MANTENIMENTO DELLA PAR-
TITA IVA
2. RAZDELEK
ODDAJA, ODSTOP ALI DONA-
CIJA PODJETJA Z OHRANITVI-
JO IDENTIFIKACIJSKE ŠTE-
VILKE ZA DDV

Partita IVA o codice fiscale del conferitario, cessionario o donatario
Identifikacijska številka za DDV ali davčna številka odstopitelja ali darovalca

DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE, CEDENTE O DONANTE
IZPOLNI ODSTOPITELJ ALI DAROVALEC

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (cessionario, donatario, ecc.)
IZPOLNI KORISTNIK (odstopitelj, darovalec itd.)

Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997 - Das Kästchen ankreuzen, wenn die
Prekrižajte okence, če je bila prenesena tudi pravica do nakupa dobrin in storitev brez plačevanja davka v skladu
z 2. alinejo 2. člena zakona št. 28/1997

PL

3

SEZIONE 2

LUOGHI DI CONSERVAZIO-
NE DELLE FATTURE 
ALL’ESTERO

2. RAZDELEK

KRAJI HRANJENJA
RAČUNOV V TUJINI

STATO ESTERO - TUJA DRŽAVA

STATO ESTERO - TUJA DRŽAVA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO) - POPOLNI NASLOV (ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA)

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO) - POPOLNI NASLOV (ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA)
TIPO 

COMUNICAZIONE
VRSTA PRIJAVE

TIPO 
COMUNICAZIONE
VRSTA PRIJAVE

CITTÀ - MESTO

CITTÀ - MESTO

CODICE CARICA
ŠIFRA FUNKCIJE

A

A C

A C

CA

A C



ALLEGATI

PRILOGE

QUADRO H
Presunzione di cessio-
ne – rapporto di rappre-
sentanza art.1, comma
4, D.P.R. n. 441/1997
PREGLEDNICA  H
Domneva o predaji  -
razmerje zastopništva,
4. alineja 1. člena O.P.R.
št. 441/1997

Partita IVA o codice fiscale del rappresentante
Identifikacijska številka za DDV ali davčna številka
zastopnika

Pagina n.
Stran št.

CODICE FISCALE - DAVČNA ŠTEVILKA

SEZIONE 2 
ALTRI LUOGHI IN CUI 
VENGONO ESERCITATE 
LE ATTIVITÀ 
E/O CONSERVATE 
LE SCRITTURE CONTABILI

2. RAZDELEK
DRUGI KRAJI IZVAJANJA
DEJAVNOSTI IN/ALI HRAN-
JENJA KNJIGOVODSKIH
EVIDENC

Barrare la casella “A” in caso di comunicazione di nuova sede
Barrare la casella “C” in caso di comunicazione di chiusura sede
Prekrižajte polje »A« v primeru prijave novega sedeža
Prekrižajte polje »C« v primeru prijave zaprtja sedeža

A C

SCRITTURE 
CONTABILI

KNJIGOVODSKE
EVIDENCE

TIPO SEDE
VRSTA

SEDEŽA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) 
POPOLNI NASLOV (MESTO, ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA, STOPNIŠČE, STANOVANJE, STAVBA ITD.)

A C

TIPO SEDE
VRSTA

SEDEŽA

A C

TIPO SEDE
VRSTA

SEDEŽA

C.A.P. - POŠTNA ŠT.
PROVINCIA
POKRAJINA

COMUNE - OBČINA

SCRITTURE 
CONTABILI

KNJIGOVODSKE
EVIDENCE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) 
POPOLNI NASLOV (MESTO, ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA, STOPNIŠČE, STANOVANJE, STAVBA ITD.)

C.A.P. - POŠTNA ŠT. PROVINCIA
POKRAJINA

COMUNE - OBČINA

SCRITTURE 
CONTABILI

KNJIGOVODSKE
EVIDENCE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.) 
POPOLNI NASLOV (MESTO, ULICA ALI TRG, HIŠNA ŠTEVILKA, STOPNIŠČE, STANOVANJE, STAVBA ITD.)

C.A.P. - POŠTNA ŠT. PROVINCIA
POKRAJINA

COMUNE - OBČINA

TIPO 
COMUNICAZIONE
VRSTA PRIJAVE

TIPO 
COMUNICAZIONE
VRSTA PRIJAVE

TIPO 
COMUNICAZIONE
VRSTA PRIJAVE

QUADRO I
ALTRE INFORMAZIONI IN
SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ
PREGLEDNICA  I
DRUGI PODATKI V ZVEZI Z
ZAČETKOM DEJAVNOSTI

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA - NASLOV E-POŠTE

SITO WEB - SPLETNA STRAN

TELEFONO - TELEFON 
prefisso-klicna št.   numero-številka

FAX - FAKS
prefisso-klicna št.   numero-številka

ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO
DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni)
PODATKI O REGISTRACIJI NAJEMNIŠKE ALI UPORABNIŠ-
KE POGODBE (glej navodila)

TIPO DI CATASTO - VRSTA
VPISA V ZEMLJIŠKO KNJIGO

TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE
IMETNIK NEPREMIČNINE

SEZIONE - RAZDELEK FOGLIO - LIST PARTICELLA - PARCELA SUBALTERNO - PODŠTEVILKA

DATA DI REGISTRAZIONE - DATUM REGISTRACIJE
UFFICIO 
URAD NUMERO - ŠTEVILKA

SOTTO NUMERO
PODŠTEVILKA

SERIE
SERIJA

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - PRIDOBITVE ZNOTRAJ SKUPNOSTI

VOLUME ACQUISTI PRESUNTO - PRIČAKOVANA VREDNOST NAKUPOV VOLUME CESSIONI PRESUNTO - PRIČAKOVANA VREDNOST PRODAJ

INVESTIMENTI INIZIALI
ZAČETNE INVESTICIJE

LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO
PROSTOR IZVAJANJA DEJAVNOSTI, ODPRT ZA STRANKE

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA 
VRSTA STRANK

euro 0 – 5.000
0 – 5.000 EUR

euro 5.001 – 50.000
5.001 – 50.000 EUR

euro 50.001 – 200.000
50.001 – 200.000 EUR

oltre euro 200.000
več kot 200.000 EUR

Dati relativi all’immobile desti-
nato all’esercizio dell’attività
Podatki o nepremičnini,
namenjeni izvajanju dejavnosti

Dati relativi all’attività
esercitata
Podatki o izvajani dejavnosti

QUADRO G
INFORMAZIONI INERENTI
LE ATTIVITÀ ESERCITATE
PREGLEDNICA  G
PODATKI O IZVAJANI
DEJAVNOSTI

SEZIONE 1 
ALTRE ATTIVITÀ 
ESERCITATE
1. RAZDELEK
DRUGE IZVAJANE DEJAV-
NOSTI

CONTABILITÀ
SEPARATA

LOČENO KNJI-
GOVODSTVO

VOLUME D’AFFARI PRESUNTO
PRIČAKOVANI PROMET

CODICE ATTIVITÀ
ŠIFRA DEJAVNOSTI

DESCRIZIONE ATTIVITÀ - OPIS DEJAVNOSTI

A C

A C

A C

A C

TIPO 
COMUNICAZIONE
VRSTA PRIJAVE

Barrare la casella “A” in caso di comunicazione di nuova attività 
Barrare la casella “C” in caso di comunicazione di cessazione di attività 
Prekrižajte polje »A« v primeru prijave nove dejavnosti
Prekrižajte polje »C« v primeru prijave prenehanja dejavnosti



DELEGA
POOBLASTILO

DATA
DATUM

FIRMA DEL DICHIARANTE
PODPIS PRIJAVITELJA

Il sottoscritto
Podpisani  

nato a 
rojenega
v

il
dne 

a presentare in sua vece il presente modello 
da predloži ta obrazec v njegovem imenu

delega il Sig.
pooblašča g. 

N. iscrizione all’albo dei CAF
Št. vpisa v register Centrov za davčno pomoč

Data dell’impegno
Datum sprejema
obveznosti 

Impegno a  presentare per via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette 
Obveza o telematski predložitvi izjave davčnega zavezanca, ki jo je pripravil subjekt, ki jo posreduje

anno
leto

giorno
dan

mese
mesec

Impegno a  presentare per via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente 
Obveza o telematski predložitvi izjave davčnega zavezanca

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
PODPIS POSREDNIKA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA 
OBVEZA K
PREDLOŽITVI PO
TELEMATSKI POTI

RISERVATO
ALL’INTERMEDIARIO 
IZPOLNI POSREDNIK

Codice fiscale dell’intermediario - Davčna številka posrednika

Pagina n.
Stran št.

CODICE FISCALE - DAVČNA ŠTEVILKA

QUADRI COMPILATI
E FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

IZPOLNJENE
PREGLEDNICE IN
PODPIS PRIJAVE

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri
Podpisani izjavlja, da je izpolnil sledeče preglednice 

DATA
DATUM

FIRMA DEL DICHIARANTE
PODPIS PRIJAVITELJA

(barrare)
(označite)

A B C D E F G H I

CODICE FISCALE
DAVČNA ŠTEVILKA 

Totale
Pagine
Skupno št.
strani
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PRIJAVA ZAČETKA DEJAVNOSTI, SPREMEMBE PODATKOV ALI PRENEHANJA DEJAV-
NOSTI ZA DOLOČITEV DDV-ja

(INDIVIDUALNA PODJETJA IN SAMOSTOJNI DELAVCI)

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
(razen v primerih, ko je to izrecno navedeno, se spodaj omenjeni zakonski členi

nanašajo na odlok Predsednika Republike z dne 26. oktobra 1972 št. 633 s kasnejšimi
spremembami)

Ta obrazec je namenjen individualnim podjetjem in samostojnim delavcem (umetnikom ali strokovnja-
kom) za prijavljanje začetka in prenehanja dejavnosti ali spremembe podatkov v skladu s 35. členom.
Obrazec, izpoljnen strojno ali ročno s tiskanimi črkami v vseh svojih delih in s podpisom vlagatelja ali nje-
govega predstavnika, je treba vložiti najkasneje 30 dni od dneva začetka ali konca dejavnosti oz. od dne-
va spremembe katerega koli predhodno sporočenega podatka.
V zgornjem delu vseh strani, ki sestavljajo prijavo, je treba navesti davčno številko davčnega zavezan-
ca. 
Vse strani morate oštevilčiti z zaporednimi številkami v ustreznem polju na desni zgoraj; skupno število
strani, ki sestavljajo obrazec, pa je treba navesti v polju »izpolnjeni obrazci in podpis prijave«.
V namen pravilne izpolnitve obrazcev opozarjamo, da morate v primeru, da prostor na razpolago ne bi
zadostoval, uporabiti več strani, ki vsebujejo preglednico, ki jo želite izpolniti.
Podatke morate navesti brez okrajšav (npr. GIAN CARLO ali GIANCARLO in ne G.CARLO, SANTA MA-
RIA CAPUA VETERE in ne S. MARIA C.V., itd.). 
Priimke in imena je treba navesti brez častnih ali podobnih naslovov; poročene ženske morajo navesti
samo dekliški priimek. 
Datume morate navesti v številčni obliki, v vrstnem redu: dan, mesec, leto (npr. 15. junij 2012 = 15 06
2012).
Naslove morate navesti v celoti (ulica ali trg, hišna številka, stavba, stopnišče, stanovanje, kraj, zaselek,
km oz. kateri koli drugi podatek, ki omogoča nedvoumno opredelitev naslova subjekta).
Oznaka pokrajine, ki jo morate navesti, sovpada s kraticami na avtomobilskih registracijah (Rim = RM;
tuja država = EE).
Opozarjamo vas, da v skladu z 2. členom odloka Predsednika Republike z dne 10. novembra 1997, št.
442, se opcije in preklici v zvezi z DDV in neposrednimi davki, ne sporočajo ob začetku dejavnosti,
temveč vpisujejo izključno v tabelo VO letne prijave o DDV, ob upoštevanju vedenja davčnega zavezan-
ca v teku leta. V primeru oprostitve predložitve izjave DDV, morate tabelo VO predložiti kot prilogo sku-
paj z davčno prijavo.

Nerezidentni subjekti s stalno organizacijo v Italiji in njihovi davčni zastopniki, imenovani v skladu s 3.
alinejo 17. člena, morajo izpolniti ta model za predložitev izjav, predvidenih v 35. členu.
Opozarjamo na dejstvo, da lahko ima nerezident na državnem ozemlju dvojni status za plačilo DDV-ja.
Nerezident, ki razpolaga s stalno organizacijo v Italiji, ne sme plačevati davkov, ki so posledica transak-
cij, ki jih je opravila matična hiša, preko davčnega zastopnika ali preko neposredne identifikacije. Te tran-
sakcije namreč spadajo v položaj za DDV stalne organizacije, ki deluje na državnem ozemlju.

Opozarjamo tudi, da se v skladu s 3. alinejo 17. člena davčno zastopništvo in neposredna identifikacija
med seboj izključujeta. Nerezidenti, ki nameravajo izbrati drug status, ki se razlikuje od tistega, ki so ga
predhodno izbrali, se morajo najprej odreči svoji trenutno veljavni identifikacijski številki za DDV.

Ta obrazec in navodila za njegovo izpolnjevanje so na voljo brezplačno v elektronski obliki na spletnih
straneh Agencije za prihodke www.agenziaentrate.gov.it in Ministrstva za gospodarstvo in finance
www.finanze.gov.it. V tem primeru je lahko obrazec natisnjen črno-belo.

Nerezidenti

Predgovor

Kje dobiti 
obrazec

AA9/11
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Prijave začetka ali zaključka delovanja oz. spremembe podatkov lahko vložite na naslednje načine:

– v dveh izvodih neposredno (tudi preko zastopnika z ustreznim pooblastilom) v katerem koli uradu
Agencije za prihodke, ne glede na davčno bivališče davčnega zavezanca;

– v enem izvodu preko priporočenega pisma skupaj s fotokopijo osebnega dokumenta prijavitelja;
pismo mora biti naslovljeno na kateri koli urad Agencije za prihodke, ne glede na davčno bivališče
davčnega zavezanca. V tem primeru se pojmuje, da ste prijavo predložili na dan, v katerem ste jo
poslali;

– s predložitvijo po telematski poti s strani davčnega zavezanca ali preko subjektov, pooblaščenih za
predložitev po telematski poti, opredeljenih v alinejah 2-bis in 3, 3. člena odloka Predsednika Repu-
blike z dne 22. julija 1998, št. 322 s kasnejšimi spremembami. V tem primeru se pojmuje, da ste prijavo
predložili na dan, v katerem je Agencija za prihodke zaključila prejem podatkov.

9. člen zakonodajnega odloka št. 7 z dne 31. januarja 2007 s spremembami iz zakona z dne 2. aprila
2007 št. 40 je uvedel model »enotne prijave« za novo nastala podjetja pri Uradu Registra podjetij
v telematski obliki ali na informatskem mediju.
Nov model enotne prijave, katere tehnična pravila so opredeljena v Odloku Predsednika Ministr-
skega sveta z dne 6. maja 2009, je bil sprejet z medministrskim odlokom z dne 19. novembra 2009.
Enotna prijava velja kot izpolnitev vseh upravnih obveznosti, predvidenih za vpis v Register
podjetij. Kjer zakoni to predvidevajo, velja prijava tudi v namene pokojninskega in zdravstvenega
zavarovanja ter za pridobitev davčne številke in identifikacijske številke za DDV.

                               Uporaba obrazca za enotno prijavo je obvezna od 1. aprila 2010.

VRSTA PRIJAVE

OPOZORILO: v primeru donacije ali odstopa podjetja, spremembe družbe v individualno
podjetje in drugih izrednih dogodkov ali bistvenih sprememb subjekta, ki predpostavljajo uki-
nitev davčnega zavezanca (okenca v preglednici E), mora prijavo, ki jo predpisuje 35. člen,
predložiti samo subjekt, ki je nastal na podlagi spremembe. Zato subjektu, ki preneha svoje
delovanje (darovalec, odstopitelj, spremenjena družba), ni potrebno vložiti prijave o pre-
nehanju dejavnosti, v kolikor je omenjeno obvestilo vključeno v prijavi začetka dejavnosti ali
spremembe podatkov, ki jo mora vložiti končni subjekt (prejemnik donacije ali odstopljenega
podjetja, individualno podjetje, ki je nastalo na podlagi spremembe, itd.). V primeru odsvojit-
ve in darovanja dela podjetja (okence v preglednici E), pri čemer spremenjeni subjekt še
dalje obratuje s svojo identifikacijsko številko za DDV, mora prijavo podati tudi slednji spre-
menjeni subjekt; preglednico E mora vsekakor izpolniti samo v prijavi, ki jo predloži koristnik
oz. subjekt, ki je nastal na podlagi spremembe. V teh primerih mora davčni zavezanec pred
izpolnitvijo pregledati navodila za izpolnjevanje preglednice D.

Prekrižajte eno od sledečih okenc: 

v primeru PRIJAVE ZAČETKA DEJAVNOSTI za fizične osebe (individualna podjetja ali samostojni de-
lavci, ki začenjajo dejavnost, za katero je predvideno plačilo DDV-ja, npr. po donaciji ali odstopu podjetja,
spremembe družbe v individualno podjetje ali dedovanju, navedite datum začetka dejavnosti. 
Urad dodeli davčnemu zavezancu identifikacijsko številko za DDV, ki se kasneje ne spremeni (niti v pri-
meru spremembe davčnega domicila) vse do prenehanja dejavnosti.

v vseh primerih SPREMEMBE PODATKOV, ki so bili predhodno sporočeni s strani subjektov, imet-
nikov identifikacijske številke za DDV, je treba navesti ustrezno identifikacijsko številko za DDV in da-
tum spremembe podatkov. 
Okence je treba prekrižati tudi v primeru za etka nove dejavnosti ki se pridružuje drugim že
obstoječim, oziroma v primeru prenehanja ene ali več dejavnosti ob nadaljevanju drugih dejavnosti
(glej glede izvajane dejavnosti in kraja izvajanja v preglednici B).
Okence je treba prekrižati tudi v primeru spremembe podatkov zaradi donacije ali odstopa podjetja,
spremembe družbe v individualno podjetje, dedovanja, zakupa podjetja.
Med primere spremembe podjetja je zajeta tudi navadna likvidacija podjetja s strani indivi-
dualnega podjetnika. V tem primeru prekrižajte tudi okence . Ta prijava 

2

1

2

1

PREGLEDNICA
A

Vložitev prijave

ComUnica
Enotna prijava usta-
novitve podjetja (9.
čl. zakonodajnega
odloka št. 7/2007)
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nadomešča tisto, ki je predvidena v namen obdavčitve prihodkov na osnovi 1. alineje 182.
člena enotnega besedila o dohodnini TUIR. V tem primeru navedite kot datum spremembe
datum začetka likvidacije.

OPOZORILO: v primeru vložitve prijave spremembe morate v ustrezna polja vpisati samo po-
datke, ki so se spremenili; nespremenjenih podatkov ni potrebno navesti z izjemo podatkov
o davčnemu zavezancu in lastniku iz preglednic B in C. Te podatke – z edino izjemo pregled-
nice, ki zadeva dejavnost elektronskega trgovanja – je treba namreč vedno navesti v namen
pravilnega posredovanja prijave matičnemu arhivu.
Z enim samim obrazcem je možno sporočiti več sprememb, do katerih je prišlo v istem dne-
vu.

v primeru PRIJAVE PRENEHANJA DEJAVNOSTI je treba navesti identifikacijsko številko za DDV in
datum prenehanja.
Okence mora označiti tudi davčni zastopnik, ki ga je v smislu 3. alineje 17. čl. imenoval nerezident
znotraj države imenoval, v posebnem primeru, ko namerava omenjeni subjekt izpolnjevati dolžno-
sti in uživati pravice v zvezi z DDV-jem na podlagi člena 35-ter. V tem primeru mora nerezident
pred izvajanjem bistvenih operacij, za katere je predvideno plačilo DDV-ja, predložiti Operativne-
mu centru v Pescari izjavo, predvideno v omenjenem členu 35-ter na modelu ANR (glej poglavje
o nerezidentih).

     V primeru prenehanja ene ali več dejavnosti, medtem ko druge še dalje poslujejo, je treba prekrižati
samo okence (sprememba podatkov). 

v primeru vložitve PROŠNJE ZA KOPIJO POTRDILA O DAVČNI ŠTEVILKI IN IDENTIFIKACIJSKI ŠTE-
VILKI ZA DDV s strani subjektov, ki so omenjeno potrdilo o dodelitvi izgubili, je treba po možnosti navesti
identifikacijsko številko za DDV. 

POZOR: datum začetka ali zaključka dejavnosti ali spremembe podatkov ne sme biti kasnejša od da-
tuma predložitve obrazca. 

DAVČNI ZAVEZANEC

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

PODJETJE oz. PRIIMEK IN IME: navedite poimenovanje podjetja (v kolikor to obstaja) ali priimek in ime
davčnega zavezanca; podatke morate vstaviti brez nobene okrajšave. V primeru posebno dolgih poime-
novanj črtajte poklicne, častne in podobne naslove.

NASLOV TUJEGA SEDEŽA NEREZIDENTA: če je zavezanec nerezident, vpišite popoln naslov in mesto,
kjer ima individualno podjetje svoj sedež. Samostojni delavci vpišejo naslov svoje pisarne.

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV TUJE DRŽAVE: polje morajo izpolniti tuji subjekti z bivališčem
v drugi Državi članici Evropske unije, ki morajo navesti identifikacijsko številko za DDV, ki opredeljuje
državo, kateri pripadajo, ali drugo identifikacijsko številko, ki mu pritiče.

VRSTA IZVAJANE DEJAVNOSTI IN KRAJ IZVAJANJA

OPOZORILO: v to preglednico vpišite podatki o dejavnosti, ki jo izvaja davčni zavezanec, in kraj
izvajanja. Če davčni zavezanec izvaja več dejavnosti, mora navesti podatke o prevladujoči dejav-
nosti. Prevladujoča dejavnost je tista z največjim prometom v trenutku predložitve prijave. Po-
datke o morebitnih drugih dejavnostih in drugih krajih izvajanja je treba vpisati v preglednico G.
Prijave o spremembi podatkov ni treba vložiti v primeru spremembe prevladujoče dejavnosti
med že izvajanimi in že prijavljenimi dejavnosti.
V primeru začetka nove dejavnosti poleg tistih, ki jih davčni zavezanec že izvaja in jih je že
sporočil, morate podatke o novi dejavnosti vpisati v to preglednico, namenjeno prevladujoči
dejavnosti, samo če ta dejavnost prevladuje nad ostalimi; podatke o dejavnosti, ki je do sedaj
veljala kot prevladujoča in ki ste jo že sporočili, pa morate vpisati v preglednico G samo v pri-
meru prenehanja te dejavnosti, pri čemer morate prečrtati okence . V ostalih primerih se
dejavnost, ki je doslej veljala kot prevladujoča, avtomatsko obravnava kot stranska dejavnost.

PREGLEDNICA
B

4

2

3

C
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ŠIFRA DEJAVNOSTI: vpisati morate šifro prevladujoče dejavnosti (na osnovi poslovnega prometa), ki
izhaja iz klasifikacije gospodarskih dejavnosti v trenutku predložitve obrazca, ki je na voljo v uradih in na
spletni strani Agencije za prihodke www.agenziaentrate.gov.it ter Ministrstva za gospodarstvo in finan-
ce www.finanze.gov.it.

OPOZORILO: v primeru, da v prijavi začetka dejavnosti navedete eno od dejavnosti, opre-
deljeno v ukrepu direktorja Agencije za prihodke z dne 21. decembra 2006 s spremembami z
dne 14. januarja 2008, je potrebno izpolniti preglednico I in navesti prevladujočo kategorijo
strank in investicije, predvidene v prvem letu izvajanja dejavnosti, ter pojasniti, če je kraj iz-
vajanja dejavnosti odprt za stranke ali ne. 

OPIS DEJAVNOSTI: na kratko opišite dejavnost, ki je na podlagi prometa prevladujoča. 

PRIČAKOVANI PROMET: navesti ga morate v primeru začetka nove dejavnosti, za katero se
pričakuje, da je prevladujoča dejavnost (prijava 1 ali 2 v preglednici A), samo v primeru, da davčni za-
vezanec misli, da bo v letu ali v delu leta dosegel poslovni promet, ki zahteva v naravnem režimu iz-
vajanje posebnih predpisov v zvezi s posebnimi kriteriji ali obveznostmi (npr. oproščeni kmetje, subjek-
ti, ki izvajajo potujoče predstave, in davčni zavezanci z omejenim prometom, dejavni na področju špek-
takla). Osebe, ki se nameravajo poslužiti režima, opredeljenega v 13. člena zakona št. 388 iz leta 2000
in 1. in 2. alineji, 27. člena ZdO št. 98 iz leta 2011, tega polja ne izpolnijo (glej navodila za izpolnjevanje
njim posvečene preglednice).
Način določitve prometa, ki ga morate navesti, je pojasnjen v 20. in 36. členu ter v posebnih normativih,
ki veljajo za posamezne posebne režime.
Pričakovani promet izrazite v evrih. Znesek zaokrožite navzgor, če sta dve decimalki enaki ali višji od
petdeset centov, in navzdol, če sta dve decimalki nižji od petdeset centov.

PRIDOBITVE ZNOTRAJ SKUPNOSTI NA OSNOVI ČL. 60-BIS: subjekti, ki so primorani predložiti pri-
stojnemu uradu poroštveno polico ali bančno poroštvo v skladu z ukrepom Direktorja Agencije za
prihodke z dne 21. decembra 2006 za izvajanje 15-ter odstavka 35. člena, morajo okence prekrižati pred
pridobitvijo dobrin ali storitev, opredeljenih v odloku z dne 22. decembra 2005 za izvajanje 60-bis člena,
znotraj Evropske skupnosti. Okence morajo pri predložitvi prijave začetka dejavnosti prekrižati tisti
davčni zavezanci, ki v trenutku prijave predvidevajo da bodo v notranjosti ES pridobili blago opredeljeno
v členu 60-bis. Prekrižati ga je treba tudi v trenutku prijave spremembe podatkov s strani imetnikov
davčne številke, izdane po 1. novembru 2006, ki v naslednjih treh letih nameravajo pridobiti zgoraj
omenjene dobrine (glej okrožnico št. 27 z dne 11. maja 2007).

OPOZORILO: navodila za izkazanje namena izvajanja pridobitev znotraj Skupnosti in za vključitev
v Arhiv VIES so predstavljena v navodilih za izpolnjevanje preglednice I.

NASLOV : vpišite popoln naslov sedeža individualnega podjetja. Samostojni delavci vpišejo naslov
svoje pisarne. Morebitne druge kraje, kjer se izvaja prevladujoča dejavnost, je treba navesti v pregled-
nici G, razdelek 2.
Nerezidenti s stalno ali fiksno organizacijo v Italiji navedejo naslov te organizacije.
V posebnem primeru, da prijavo izpolnjuje davčni predstavnik subjekta, ki nima stalnega bivališča v
Italiji, polj o naslovu ni potrebno izpolniti (glej preglednico C).

KNJIGOVODSKE EVIDENCE: označite okence samo v primeru, da se na navedenem naslovu hranijo
knjigovodske evidence (en del ali vse), ki jih predpisujejo davčni normativi. 

OLAJŠANI DAVČNI REŽIMI

OLAJŠANI DAVČNI REŽIM ZA MLADE PODJETNIKE IN DELAVCE V MOBILNOSTI: okence morajo
prekrižati davčni zavezanci, ki menijo, da izpolnjujejo zahteve za izvajanje režima, opredeljenega v 1. in
2. alineji 27. člena ZdO št. 98 z dne 6. julija 2011 in se nameravajo poslužiti tega režima.
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OLAJŠANI DAVČNI REŽIM ZA NOVE PODJETNIŠKE POBUDE OZ. POBUDE NA PODROČJU SAMO-
STOJNEGA DELA: osebe, ki začnejo podjetniško, strokovno ali umetniško dejavnost in domnevajo, da
njihovi prihodki iz samostojnega dela ne bodo presegali 30.987,41 evrov oz. da prihodki njihovega storit-
venega podjetja ne bodo presegali 30.987,41 evrov oziroma 61.974,83 evrov v primeru podjetij, ki se uk-
varjajo z drugimi dejavnostmi, morajo prekrižati okence da izrazijo svoj namen koriščenja olajšanega
davčnega režima, opredeljenega v 13. čl. zakona št. 388 z dne 23. decembra 2000.
Okence prekrižate, če se želite odreči koriščenju tega režima, za katerega ste se predhodno opre-
delili.

Opozarjamo, da tem zavezancem ni potrebno navesti domnevni promet v ustreznem polju v pre-
glednici o dejavnosti, ki jo izvajajo, ker je ta podatek (v skladu z določili iz normativov) pred-
stavlja eden od predpogojev za uveljavitev režima.

EJAVNOSTI S PODROČJA SPLETNEGA TRGOVANJA

Izpolnite samo, če izvajate dejavnosti s področja spletnega trgovanja.

NASLOV SPLETNE STRANI: če prek spleta izvajate dejavnosti s področja elektronskega trgovanja s
prodajo dobrin in storitev, distribucijo digitalnih vsebin, opravljanjem borznih in finančnih transakcij, ude-
ležbe pri javnih natečajih in izvajanjem drugih trgovskih dejavnosti, navedite naslov spletne strani.
Prečrtajte okence »LASTNA«, če ste imetniki lastne spletne strani. 
Prečrtajte okence »GOSTUJOČA«, če se poslužujete tuje spletne strani.

INTERNET SERVICE PROVIDER: navedite ime subjekta, ki vam nudi dostop do interneta. 

Prečrtajte okence »PRENEHANJE«, če davčni zavezanec preneha z elektronskim trgovanjem, vendar
nadaljuje z dejavnostmi, za katere je predvideno plačilo DDV-ja. V tem primeru morate v preglednici A
označiti prijavo vrste 2.

IMETNIK

Davčno številko imetnika mora navesti tudi davčni zastopnik, ki ga je v smislu 3. alineje 17. člena imenoval
nerezident, ki se je prej že identificiral v smislu člena 35-ter in ki torej že razpolaga z davčno številko (glej po-
glavje o nerezidentih).
Priimka in imena imetnika ni potrebno vpisati, če so že navedeni med identifikacijskimi podatki davčnega za-
vezanca (preglednica B).

STALNO PREBIVALIŠČE: opozarjamo, da imajo na podlagi 58. OPR št. 600/1973 fizične osebe s stalnim
bivališčem v Italiji svoj davčni domicil v občini, v kateri so prijavljeni v matičnem registru.
Nerezident mora tu vpisati davčni domicil svojega davčnega predstavnika v Italiji. Če pa ima nerezident stal-
no ali fiksno organizacijo v Italiji, ni potrebno vpisati njenega naslova v to preglednico, ker je že naveden v
preglednici B.
Če je bil davčni domicil v skladu s 59. členom OPR št. 600/1973 določen s strani finančne uprave po uradni
poti ali na zahtevo davčnega zavezanca v občini, različni od tiste, kjer je zavezanec prijavljen v matični register,
stopi sprememba davčnega domicila v veljavo v sledečem davčnem letu po vročitvi. 

KNJIGOVODSKE EVIDENCE: označite okence samo v primeru, da se na navedenem naslovu hranijo knjigo-
vodske evidence (en del ali vse), ki jih predpisujejo davčni normativi. 

ZASTOPNIK

Preglednico je treba izpolniti samo v primeru, da je zastopnik različen od zavezanca, npr. v primeru
podjetja v stečaju ali sodne poravnave oz. v primeru, da je lastnik mladoleten, da je bil proglašen za ne-
spospobnega ali da mu je bilo uradno prepovedano opravljati poklic in da ga zastopa druga oseba, v pri-
meru dedovanja itd.
Če je zastopnik hkrati tudi depozitar knjigovodskih evidenc, mora izpolniti preglednico F in navesti naslov, na
katerem se hranijo te evidence ter svojo davčno številko.
Če je nerezidenčni subjekt imenoval svojega davčnega zastopnika v Italiji, navedite njegove identifikacijske
podatke in funkcijsko šifro 6 ali 10 za lik davčnega zastopnika ob upoštevanju omejitev iz 2. stavku 3. odstavka
44. čl. ZdO št. 331/1993, po katerih je zastopnik pristojen samo za dolžnosti izstavitve računov ter za sestavo
in predložitev seznamov Intrastat. 

PREGLEDNICA
C

PREGLEDNICA
D

R
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Če davčni zastopnik ni fizična oseba, morate v tej preglednici navesti identifikacijske podatke tega
subjekta in vpisati davčno številko v ustrezno polje »Davčna številka družbe, ki nastopa kot davčni za-
stopnik«, v polje »Davčna številka« pa davčno številko zakonskega predstavnika ali družbenika s funk-
cijo upravitelja družbe oz. osebe, ki je na podlagi posebnega pooblastila pooblaščen, da podpiše izja-
vo.
V primeru, da morate v skladu s 3. alinejo 17. člena sporočiti imenovanje davčnega zastopnika namesto
prejšnjega zastopnika, imenovanega z omejitvami iz 2. stavku 3. odstavka 44. čl. ZdO št. 331/1993 - po
izvedbi aktivnih ali pasivnih transakcij, ki predvidevajo plačilo ali povračilo davka - morate v tej preglednici
navesti šifro funkcije 6; vrsta prijave, ki jo morate navesti v preglednici A, je vrsta 2.
Če je davčni zavezanec nerezident s stalno ali fiksno organizacijo v Italiji, vpišite identifikacijske po-
datke odgovorne fizične osebe in navedite šifro pooblastila 1.

ŠIFRA POOBLASTILA: vpišite šifro, ki izhaja iz sledeče tabele:

SPLOŠNA TABELA ŠTEVILK FUNKCIJ

DATUM ZAČETKA POSTOPKA: za šifre pooblastila 3 in 5 vpišite datum imenovanja.

Prečrtajte okence »PRENEHANJE« izključno v primeru prenehanja funkcije zastopnika, npr. v primeru,
da zastopani mladoletnik postane polnoleten.
V tem primeru morate v preglednici A označiti prijavo vrste 2. 

IZREDNI DOGODKI - BISTVENE SUBJEKTIVNE SPREMEMBE IN ZAKUP PODJETJA

1. RAZDELEK IZREDNI DOGODKI - BISTVENE SUBJEKTIVNE SPREMEMBE

Ta razdelek je treba izpolniti, če je prišlo do izrednih dogodkov ali bistvenih sprememb, ki predpostavljajo
prenehanje spremenjenega subjekta (okenca : prenehanje in donacija podjetja, sprememba družbe v
individualno podjetje, dedovanje) kot tudi v primeru, da spremembe niso povzročile prenehanja (okence

: odsvojitev in darovanje dela podjetja).
Razdelek morajo izpolniti izključno koristniki teh sprememb (pridobitelj, prejemnik itd.).
Izpolnitev tega razdelka v primeru bistvenih subjektivnih sprememb, ki imajo kot posledico ukinitev spre-
menjenega (odsvojujočega, odstopujočega itd.) subjekta predpostavlja avtomatski izbris identifikacij-
ske številke za DDV tega subjekta, za družbe pa tudi izbris davčne številke.

OPOZORILO: tega razdelka ni treba izpolniti v posebnih primerih odsvojitve, odstopa in donacije
podjetja, v katerih odstopajoči oz. odsvojujoči subjekt ohrani svojo davčno številko oz. svojo šte-
vilko identifikacijsko za DDV v namen dopolnitve likvidacije dejavnosti podjetja. V tem primeru mo-
ra subjekt izpolniti razdelek 2 in predložiti lastno prijavo. 
Prečrtajte okence, ki ustreza enemu od sledečih primerov, v skladu z vrsto prijave iz preglednice A: 

ODDAJA, ODSVOJITEV IN DAROVANJE PODJETJA: zadevajo vrste spremembe, ki predpostavljajo
preselitev celotnega podjetja; okence mora prečrtati koristnik, odsvojitelj ali darovalec, ki mora v ustrez-
na polja vpisati davčne številke odstopiteljev (če gre za subjekte, različne od fizičnih oseb) ali identifika-
cijske številke za DDV, če so odstopitelji ali darovalci samostojni podjetniki.

PREGLEDNICA
E

1  Zakonski, pogajalski zastopnik, družbenik upravitelj;
2  Zastopnik mladoletnika, osebe, kateri je bila odvzeta opravilna sposobnost, upravitelj, skrbnik

ležeče zapuščine, upravitelj dodeljene zapuščine pod suspenzivnimi pogoji ali v korist bodočega
nespočetega otroka;

3  Stečajni upravitelj;
5  Sodni varuh (sodno varstvo) ali sodni upravitelj kot zastopnik zaseženih predmetov ali sodni

upravitelj (nadzorovana uprava);
6  Davčni zastopnik subjekta nerezidenta;
7  Dedič;

10  Davčni zastopnik subjekta nerezidenta z omejitvami v skladu s 44. členom, 3. odst., zakonskega
odloka št. 331/1993.

1
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To sporočilo povzroči avtomatsko ukinitev navedenih davčnih številk in identifikacijskih številk za
DDV (glej opozorilo o tej preglednici).
Možne vrste prijave, ki jih je mogoče navesti v prijavnici A, so:
– vrste 1, če prejemnik brez identifikacijske številke za DDV začne opravljati dejavnost,za katero je

predvideno plačilo DDV, kot nadaljevanje dejavnosti, ki jo je opravljal odsvojitelj oz. darovalec; kot
datum začetka navedite datum odsvojitve ali donacij;

– vrste 2, če prejemnik že ima identifikacijsko številko za DDV in nadaljuje z opravljanjem dejav-
nosti odsvojitelja oz. darovalca; kot datum začetka navedite datum spremembe, odstopa ali do-
nacije.

SPREMEMBA DRUŽBE V INDIVIDUALNO PODJETJE: ta možnost predvideva popoln prenos
dejavnosti ene ali več družb enemu ali več novo ustanovljenih individualnim podjetjem z namenom
nadaljevanja teh dejavnosti. Okence mora prekrižati individualno podjetje, ki je nastalo na osnovi
spremembe družbe oz. družb; v ustrezna okenca je treba vpisati davčne številke le-teh.
To obvestilo pomeni avtomatično ukinitev spremenjene družbe.
V tem primeru morate v preglednici A označiti prijavo vrste 1. Kot datum začetka vpišite datum spre-
membe.

DEDNO NASLEDSTVO: navedite identifikacijsko številko za DDV pokojnega davčnega zavezanca. 
To obvestilo pomeni avtomatično razveljavlitev identifikacijske številke za DDV pokojnika v dveh
spodaj omenjenih primerih.
Možne vrste prijave, ki jih je mogoče navesti v prijavnici A, so: 
– vrste 1, če dedič brez identifikacijske številke za DDV nadaljuje pokojnikovo dejavnost in s tem začne

opravljati dejavnost, za katero je predvideno plačilo DDV-ja. V tem primeru navedite kot datum spre-
membe datum smrti; 

– vrste 2, če prejemnik že ima identifikacijsko številko za DDV in nadaljuje z opravljanjem dejavnosti pre-
minulega zavezanca. V tem primeru je treba v preglednico A vpisati identifikacijsko številko za DDV
dediča in kot navesti kot datum spremembe datum smrti.

V primeru, da dedič ali dediči ne nameravajo nadaljevati dejavnosti preminulega zavezanca, ne izpol-
nijo te preglednice temveč preglednico D in vanjo vpišejo šifro funkcij 7.
V tem primeru so možne vrste prijave, ki jih je mogoče navesti v prijavnici A: 
– vrste 2, če dedič ali dediči ne prenehajo takoj z dejavnostjo, da dopolnijo likvidacijo podjetja; 
– vrste 3, če dedič sporoči prenehanje dejavnosti in ukinitev identifikacijske številke za DDV pre-

minulega zavezanca.
V obeh zgoraj navedenih primerih je treba vpisati identifikacijsko številko za DDV preminulega za-
vezanca in kot datum spremembe ali prenehanja navesti datum smrti.

ODDAJA, PRODAJA IN DONACIJA ODDELKA PODJETJA: v tem primeru pride do prenosa od-
delka podjetja v korist individualnega podjetja. Okence mora prekrižati koristnik odsvojitve ali dona-
cije, ki mora obenem vpisati v ustrezna polja davčne številke subjektov, ki so oddelek podjetja oddali
ali prodali (če ne gre za fizične osebe) oz. identifikacijsko številko za DDV (če so subjekti, ki so od-
delek podjetja odsvojili ali podarili, samostojni podjetniki).
Možne vrste prijave, ki jih je mogoče navesti v prijavnici A, so:
– vrste 1, če prejemnik brez identifikacijske številke za DDV začne opravljati dejavnost, za katero je

predvideno plačilo DDV-ja na osnovi prenosa oddelka podjetja; kot datum začetka navedite datum
odsvojitve ali donacije;

– vrste 2, če prejemnik že ima identifikacijsko številko DDV-ja; kot datum spremembe navedite da-
tum odsvojitve ali donacije.

Opozarjamo, da mora darovalec ali odsvojitelj v tem primeru vložiti prijavo spremembe, ne da bi iz-
polnili to preglednico.

okence morajo prečrtati zavezanci, ki želijo po zgoraj omenjenih spremembah in v primeru izpolnje-
vanja zakonskih pogojev koristiti pravico do nakupa dobrin in storitev ali pa uvažati dobrine, ne da
bi plačevali davek v skladu z 2. alinejo 2. člena zakona št. 28 z dne 18. februarja 1997.

2. RAZDELEK ODDAJA, ODSTOP ALI DONACIJA PODJETJA Z OHRANITVIJO IDENTIFIKACIJ-
SKE ŠTEVILKE ZA DDV

Ta razdelek morajo izpolniti samo subjekti, ki so prenesli svoje podjetje preko oddaje ali prodaje, a oh-
ranjajo svojo davčno številko, da lahko zaključijo dejavnosti podjetja. Prekrižati je treba okence , in na-
vesti identifikacijske številke za DDV 
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individualnih podjetij oziroma davčne številke subjektov, ki niso fizične osebe, katerim je bilo podjetje pre-
neseno.
Obvestilo, ki ga mora navesti v tabeli A, je vrste 2; za datum spremembe mora zavezanec navesti datum
oddaje, odsvojitve ali donacije.

okence je treba prekrižati, če je bila prenesena tudi pravica do nakupa dobrin in storitev brez
plačevanja davka v skladu z 2. alinejo 2. člena zakona št. 28 z dne 18. februarja 1997.

3. RAZDELEK: ZAKUP PODJETJA

NAJEMNIK: PRIJAVA V NAMEN UPORABE PRENESENEGA PLAFONA ( 4. ALINEJA 8. ČLENA)

PRIDOBITEV PODJETJA V ZAKUP: ta razdelek morajo izpolniti samo subjekti, ki so prejeli podjetje
ali del podjetja v zakup, in sicer izključno v primeru, da je v ustrezni pogodbi izrecno predviden pre-
nos možnosti nakupovanja dobrin in storitev brez plačila davka v skladu z 2. alinejo 2. člena zakona
z dne 18. februarja 1997, št. 28. Navesti je treba identifikacijsko številko DDV-ja samostojnega po-
detja, ki je dalo podjetje v zakup, ali davčno številko, če je subjekt, ki je dal podjetje v zakup, različen
od fizične osebe.
Izpolnitev tega razdelka nadomešča prijavo v ustreznem uradu, predpisano v 4. alineji 8. člena.
Možne vrste prijave, ki jih je mogoče navesti v prijavnici A, so:
– vrste 1, če NAJEMNIK brez identifikacijske številke za DDV na osnovi sklenitve najemniške po-

godbe začne opravljati dejavnost, za katero je predvideno plačilo DDV-ja; kot datum začetka na-
vedite datum najemniške pogodbe.

– vrste 2, če prevzemitelj že ima identifikacijsko številko za DDV; kot datum spremembe navedite
datum najemniške pogodbe.

NAJEMODAJALEC

ZAKUP EDINEGA PODJETJA: okence morajo prekrižati subjekti, ki začasno prekinejo izvajanje
dejavnosti zaradi zakupa edinega podjetja. V tem primeru morate v preglednici A označiti prijavo vrste
2. Kot datum spremembe navedite datum najemniške pogodbe.

PRENEHANJE ZAKUPA EDINEGA PODJETJA: okence morajo prekrižati subjekti, ki ponovno
začnejo z izvajanjem dejavnosti po razrešitvi najemniške pogodbe.
V tem primeru morate v preglednici A označiti prijavo vrste 2. Kot datum spremembe navedite datum
razrešitve najemniške pogodbe.

KRAJI HRANITVE KNJIGOVODSKIH EVIDENC

1. RAZDELEK DEPOZITARJI IN KRAJI HRANITVE KNJIGOVODSKIH EVIDENC

Navedite davčno/e številko/e depozitarjev, če so le-ti različni od osebe, navedene v preglednici C (la-
stnika) ter ustrezne podatke glede krajev za hranitev knjigovodskih evidenc.
Glede na vrsto obvestila, ki ga želi posredovati, mora zavezanec.
– prekrižati okence ob začetku dejavnosti oziroma za navedbo novega depozitarja ali pa novega

kraja za hranitev knjigovodskih evidenc;
– prekrižati okence da sporoči prenehanje predhodno prijavljenega depozitarja oziroma da sporoči, da

se knjigovodske evidence ne hranijo več v prej prijavljenem kraju.
Če je treba sporočiti zamenjavo depozitarja, mora zavezanec prečrtati okence in navesti novo
davčno številko depozitarja, brez navedbe kraja oziroma krajev, kjer je slednji hranil knjigovodske evi-
dence. V drugi tabeli pa je treba prekrižati okence ter navesti davčno številko novega depozitarja in
kraj oziroma oziroma kraje, kjer se trenutno nahajajo knjigovodske evidence.
Če je treba sporočiti samo spremembo enega ali več predhodno navedenih krajev hranitve knjigo-
vodskih evidenc mora zavezanec prečrtati okence in navesti novo davčno številko depozitarja, brez
navedbe kraja oziroma krajev, kjer je slednji hranil knjigovodske evidence. V drugi tabeli pa je treba
prekrižati okence ter navesti davčno številko novega depozitarja in kraj oziroma oziroma kraje, kjer
se trenutno nahajajo knjigovodske evidence.

2. RAZDELEK KRAJI HRANJENJA RAČUNOV V TUJINI
V tem razdelku je treba navesti kraje, kjer se hranijo elektronski računi, če so ti v drugih državah, različni
od države pripadnosti izdajatelja (39. čl.).
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Glede na vrsto obvestila, ki ga želi posredovati, mora zavezanec:
– prekrižati okence ob začetku dejavnosti ali da sporoči nov kraj hranjenja;
– prekrižati okence da sporoči prenehanje predhodno prijavljenega kraja.

V namen pravilne izpolnitve obrazcev opozarjamo, da morate v primeru, da prostor na razpolago ne bi
zadostoval, uporabiti več strani, ki vsebujejo preglednico, ki jo želite izpolniti.

PODATKI V ZVEZI Z VRSTO DEJAVNOSTI 

1. RAZDELEK DRUGE VRSTE DEJAVNOSTI

Zavezanec mora navesti opravljene dejavnosti, ki so nujne za določitev DDV, in ki imajo posebno šifro
dejavnosti, razen glavne dejavnosti, ki je bila navedena v preglednici B (glej pod pregnednico B opozo-
rilo v zvezi z vrsto dejavnosti in s krajem poslovanja).

Glede na vrsto obvestila, ki ga želi posredovati, mora zavezanec: 
– prekrižati okence če gre za začetek dejavnosti ali nove vrste dejavnosti, tudi kot posledica bistve-

nih sprememb subjekta ali posebnih operacij;
– prekrižati okence če gre za prenehanje dejavnosti, tudi kot posledica bistvenih sprememb subjekta

ali posebnih operacij.

ŠIFRA DEJAVNOSTI: zavezanec mora poiskati šifro v preglednici, ki vsebuje veljavni seznam gospo-
darskih dejavnosti ob predložitvi prijave. 

OBSEG POSLOVANJA: treba je navesti domnevni obseg poslovanja, le če gre za začetek nove dejav-
nosti, v slučajih in na načine, ki so navedeni v tabeli B. Zneski morajo biti navedeni v evrih in jih je treba
zaokrožiti po zgoraj omenjenih merilih. 

LOČENO KNJIGOVODSTVO: zavezanec mora prekrižati okence, če ločeno plačuje davke glede na nave-
deno dejavnost, po zakonu ali po lastni izbiri, na podlagi 36. čl. ali drugih posebnih predpisov.

2. RAZDELEK DRUGI KRAJI IZVAJANJA DEJAVNOSTI

Razdelek je treba izpolniti, če se glavna dejavnost ali druge dejavnosti opravljajo v krajih, ki niso nave-
deni v preglednici B.
Glede na vrsto obvestila, ki ga želi posredovati, mora zavezanec:
– prekrižati okence če gre za začetek poslovanja oziroma če gre za odprtje novega sedeža;
– prekrižati okence če gre za zaprtje prej obstoječega sedeža.

VRSTA SEDEŽA: opredeliti na osnovi sledeče tabele.

     1  Poslovalnica                4  Obrat                           7  Odlagališče                  A  Drugo 
     2  Podružnica                  5  Urad                             8  Laboratorij
     3  Skladišče                     6  Skladišče                     9  Gradbišče v tujini

V primeru tujega naslova vpišite mesto v polje »Naslov«, državo v polje »Občina« in kratico EE v polje
»Pokrajina«.

KNJIGOVODSKE EVIDENCE: označite okence samo v primeru, da se na navedenem naslovu hranijo
knjigovodske evidence (en del ali vse), ki jih predpisujejo davčni normativi.
V namen pravilne izpolnitve obrazcev opozarjamo, da morate v primeru, da prostor na razpolago ne bi
zadostoval, uporabiti več strani, ki vsebujejo preglednico, ki jo želite izpolniti.

DOMNEVA O PREDAJI - RAZMERJE ZASTOPNIŠTVA, 1. čl., 4. Odstavek, OPR Št. 441/1997

To preglednico je treba izpolniti, če gre za obvestilo na podlagi 1. čl., 4. odstavka OPR št. 441/1997, da
bi preverili domnevo o predaji po 1. čl., 1. odstavku omenjenega odloka. Ta domneva zadeva nakuplje-
ne, uvožene ali proizvedene dobrine, ki se ne 
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nahajajo v krajih, kjer zavezanec ali njegovi zastopniki izvajajo svoje dejavnosti.
Opozarjamo, da to obvestilo velja kot dokaz razmerja zastopništva, če je bilo sporočeno pred datumom,
ko so bile dobrine oddane zastopniku.
Zavezanec mora navesti identifikacijsko številko za DDV zastopnika, če gre za fizično osebo, oziroma
davčno številko zastopnika, če ni fizična oseba, kateremu zavezanec odda svoje dobrine. Obvestilo, ki
ga mora navesti v tabeli A, je vrste 2; za datum spremembe mora zavezanec navesti datum imenovanja
zastopnika.
Za dodatne informacije glej okrožnico št. 193/E z dne 23. julija 1998.

DRUGI PODATKI V ZVEZI Z ZAČETKOM DEJAVNOSTI

To preglednico je treba izpolniti samo v primeru prijave začetka dejavnosti. V njej je treba navesti
specifične podatke, opredeljene v ukrepu direktorja Agencije za prihodke z dne 21. decembra 2006
s spremembami in dopolnili z dne 14. januarja 2008, izdanega za izvajanje alineje 15-ter člena 35
(glej okrožnico št. 27 z dne 11. maja 2007).

Navedite naslov elektronske pošte, telefonsko številko, številko faksa in morebitno spletno stran,
različno od tiste, preko katere izvajate dejavnost spletnega trgovanja in ki ste jo navedli v preglednici
B.

PODATKI O NEPREMIČNINI, NAMENJENI IZVAJANJU DEJAVNOSTI

Vpišite potrebne podatke o nepremičnini, v kateri se izvaja prevladujoča dejavnost, ter navedite ustrez-
ne katastrske podatke.
V polje »Lastništvo nepremičnine« vpišite:
– šifro »P« v primeru posesti;
– šifro »D« uporabe (najema, dodelitev v brezplačno uporabo). V tem primeru je potrebno vpisati po-

datke o registraciji pogodbe.
V polje »Katastrska zvrst« vpišite:
– šifro »F«, če gre za zgradbo;
– šifro »T«, če gre za zemljišče.

Polje »Pridobitve znotraj Skupnosti» morajo izpolniti tisti davčni zavezanci, ki nameravajo izraziti svoj
namen, da bodo opravljali transakcije znotraj skupnosti in se vpisali v arhiv VIES (glej ukrepe direktorja
Agencije za prihodke z dne 29. decembra 2010).

PODATKI O IZVAJANI DEJAVNOSTI

Sledeča polja morajo izpolniti samo osebe, ki so v polju B navedle eno od dejavnosti, opredeljenih v uk-
repu direktorja Agencije za prihodke z dne 21. decembra 2006 s spremembami in dopolnili z dne 14. ja-
nuarja 2008.

V polje »vrsta strank« vpišite eno od sledečih šifer:
–  »1«, če gre za podjetja;
–  »2«, če gre za javne ustanove;
–  »3«, če gre za končne uporabnike;
–  »4«, če gre za druge vrste strank.

Okence »Kraj, odprt za javnost« označite, če izvajate dejavnost v kraju, odprtem za javnost.

Polje »začetne investicije« izpolnite tako, da prečrtajte okence, ki ustrezna vrednosti investicij, izraženi
v evrih.

V tem polju morate vpisati vse dokumente, ki jih zahteva urad in ki ste jih predložili skupaj s prijavo v na-
men potrditve subjektivnih in objektivnih navedb iz obrazca. 

Navedite delno ali v celoti izpolnjene preglednice in skupno število strani, ki sestavljajo prijavo. Na osno-
vi 3. alineje 1. člena OPR z dne 22. julija 1998, št. 322 s kasnejšimi spremembami mora prijavo podpisati
lastnik ali njegov zakonski ali pogajalski zastopnik. V ustrezno polje vpišite davčno številko subjekta, ki
podpiše prijavo, ki je že navedena v preglednici C ali preglednici D.
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To preglednico morate izpolniti, če obrazec posredujete preko pooblaščenca. V tem primeru mora
pooblaščenec predložiti uradu ne samo svoj osebni dokument, ampak tudi dokument pooblastitelja.
Če je dokument pooblastitelja na voljo v fotokopiji, morate le-to izročiti uradu.

Preglednico mora izpolniti in podpisati posrednik, ki predloži prijavo.
Posrednik mora navesti:
• svojo davčno številko;
• če gre za Center za davčno pomoč (CAF): svojo številko vpisa v register;
• datum (dan, mesec, leto) sprejetja obveznosti k posredovanju prijave.
Poleg tega je treba prečrtati prvo okence, če je prijavo izpolnil davčni zavezanec, oz. drugo okence, če
je prijavo izpolnila oseba, ki jo posreduje.

Prijave začetka ali prenehanja dejavnosti oz. spremembe podatkov je mogoče predložiti po telematski
poti:
1) neposredno;
2) prek usposobljenih posrednikov.

1) Neposredna predložitev po telematski poti
Osebe, ki same izpolnijo svojo prijavnico, jo lahko predložijo neposredno, brez posega pooblaščenega
posrednika. V tem primeru se pojmuje, da so prijavo predložile na dan, v katerem je Agencija za
prihodke zaključila prejem podatkov. 
Kot dokaz predložitve prijave velja ustrezno potrdilo o prejemu, izdano s strani Agencije za prihodke.
Osebe, ki se odločijo za neposredno predložitev prijavnice, se morajo obvezno poslužiti:

• telematskega sistema Entratel, če velja obveza k predložitvi prijave davčnih substitutov (poenostavljen in
navaden model 770) za število oseb, ki je višje od dvajset;

• telematskega sistema Internet (Fisconline), če velja obveza k predložitvi prijave davčnih substitutov
(poenostavljen in navaden model 770) za število oseb, ki ni višje od dvajset, oziroma, če za te osebe
velja obveza k predložitvi ostali prijav, opredeljenih v OPR št 322 iz leta 1998, po telematski poti, niso
obvezane k predložitvi prikave davčnih substitutov.

Tega načina predložitve se je treba poslužiti tudi v primeru, da se oseba odloči predložiti prijavo po te-
lematski poti, tudi če k temu ni obvezan.

Način dostopa

a) Predložitev prijave prek telematskega sistema Entratel
Za dostop do telematskega sistema Entratel je potrebno:

1.  zaprositi za predvpis v sistem prek posebne funkcije v razdelku »Če nisi še registriran za storitve...«
na spletni strani http://telematici.agenziaentrate.gov.it;

2.  natisniti potrdilo o predvpisu prek funkcije »Natisni priponko za urad«; 

3.  izpolniti prošnjo za dostop glede na posamezno vrsto uporabnika in jo v teku 30 dni od prejema
predvpisne kode izročiti uradu Agencije za prihodke v deželi, v kateri ima davčni zavezanec svoj
davčni domicil, ter ji priložiti zgoraj omenjeni natis potrdila in potrebne dokumente.

Urad izda »virtualno« kuverto, katere številka je navedena na potrdilu, ki ga izda uradnik. Ta številka
skupaj z podatki, pridobljenimi med predhodno registracijo, omogočijo uporabniku, da s funkcijo »Prvi
dostop - Prevzem podatkov« pridobijo dostopne podatke, potrebne za vzpostavitev varnega okolja. 

Prijavnice, navodila in seznam uradov Agencije za prihodke so na voljo na spletni strani
http://telematici.agenziaentrate.gov.it in seveda v uradih.
V primeru problemov pri uporabi telematskega sistema Entratel se lahko obrnete na ustrezni klicni center,
dosegljiv preko zelene številke, navedene na dokumentih, ki jih je izdal urad ob izdaji dovoljenja za dostop. 

POOBLASTILO
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Priporočamo tudi, da obiščete spletne strani »http://assistenza.finanze.it«, www.agenziaentrate.gov.it
in http://telematici.agenziaentrate.gov.it za dodatne tehnične in normativne informacije.

b) Predložitev prijave preko kanala Fisconline
Za predložitev prijave začetka oz. prenehanja dejavnosti ali spremembe podatkov preko internetnega
spletnega sistema (Fisconline) je potrebna koda PIN (Personal Identification Number): naročite jo lahko
prek ustrezne funkcije na spletni strani http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Izdaja kode PIN ne obvezuje davčnega zavezanca k uporabi kanala Fisconline. Davčni zavezanec
lahko še dalje predloži prijavo prek pooblaščenega posrednika.

2) Predložitev po telematski poti prek usposobljenih posrednikov
Pooblaščeni subjekti ( 3. alineja 3. člena OPR št. 322/1998)
Posredniki, opredeljeni v 3. alineji 3. člena OPR št. 322 iz leta 1998 morajo posredovati Agenciji za
prihodke po telematski poti oz. preko telematskega sistema Entratel bodisi prijave, ki so jih sami izpolnili
po naročilu prijavitelja bodisi prijave, ki jih je izpolnil davčni zavezanec in za katere so se obvezali, da
jih bodo predložili po telematski poti.
Tudi strokovni uradi in storitvena podjetja, kjer je vsaj polovica članov ali več kot polovica družbenega
kapitala v lasti subjektov, vpisanih v poklicne zbornice morajo predložiti po telematski poti prijave, obrav-
navane v 35. členu, kot je pojasnjeno v direktorskem odloku z dne 18. februarja 1999, objavljenem v
Uradnem listu št. 44 z dne 23. februarja 1999. T
e osebe lahko posredujejo prijave po elektronski poti tudi prek družb, v katerih imajo svoj delež državni
sveti, redi, zbori in združenja iz omenjenega odloka, njihovih članov, združenj, ki jih zastopajo, državnih
zavodov za socialno varstvo, posameznih članov omenjenih združenj.
Omenjene osebe uporabljajo pri posredovanju prijav svojo identifikacijsko šifro, vendar se k posredo-
vanju obvežejo po dogovoru s posamezno stranko.
Posrednik elektronskega posredovanja pa si lahko pridrži pravico, da zavrne posredovanje prijave,
opredeljene v 35. členu in izpolnjene s strani davčnega zavezanca, in lahko za svojo storitev zahteva
plačilo.

Dokumenti, ki jih mora posrednik izdati prijavitelju, in potrdilo o predložitvi prijav, obravnavanih
v 35. čl.

Na osnovi določil omenjenega OPR z dne 22. julija 1998, št. 332 ima pooblaščeni posrednik sledeče
obveznosti:
• ob prejemu prijav o začetku oz. prenehanju dejavnosti ali spremembi podatkov oz. ob prevzemu nalo-

ge za pripravo teh prijav mora izdati prijavitelju obvezo, da bo po telematski poti posredoval Agenciji
za prihodke podatke iz teh prijav, in pojasniti, če je prejel že izpolnjene prijavnice ali če jih bo izpolnil
sam; na obvezi morata biti datum in podpis posrednika, tudi če je izdana na navadnem papirju. Datum
obveze mora biti naveden (skupaj s podpisom in navedbo davčne številke posrednika) v ustrezni pre-
glednici »Obveza k telematski predložitvi« na platnici prijavnice;  

• najkasneje 30 dni po roku za telematsko predložitev prijave mora izročiti izvirno prijavnico, katere po-
datke je posredoval po telematski poti, izpolnjeno na formularju, skladnem s tistim, ki ga je odobrila
Agencija za prihodke, in s podpisom davčnega zavezanca. Izročiti mora tudi kopijo potrdila Agencije
za prihodke, ki potrjuje prejem. Potrdilo o telematskem prejemu vsebuje v primeru začetka dejavnosti
identifikacijsko številko za DDV, dodeljeno davčnemu zavezancu, in potrjuje predložitev prijave o
začetku oz. prekinitvi ali o spremembi podatkov. Davčni zavezanec ga mora hraniti skupaj z izvirnikom
prijavnice in z ostalimi dokumenti za obdobje, določeno v 43. členu OPR št. 600 iz leta 1973; v tem ob-
dobju so možne kontrole s strani finančne uprave;

• hraniti mora kopijo posredovanih prijav na informatskih medijih, in sicer za enako obdobje, določeno v
43. členu OPR št. 600 iz leta 1973 v namen morebitne predložitve finančni upravi v primeru kontrole.

POZOR  Opozarjamo vas, da je pri hranjenju informatskih dokumentov, pomembnih za 
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davčne določbe, treba upoštevati postopke, opredeljene v ministrskem odloku z dne 23. januarja 2004
in v odloku Državnega centra za informatiko v javni upravi (CNIPA) št. 11 z dne 19. februarja 2004. Po-
trebno je, da so omenjeni dokumenti shranjeni na informatskem mediju, da je zagotovljena njihova berlji-
vost skozi čas in da so shranjeni v kronološkem zaporedju in brez prekinitev za vsako davčno obdobje;
poleg tega mora biti omogočena funkcija iskanja in črpanja podatkov iz informatskih arhivov na osnovi
priimka, imena, poimenovanja, davčne številke, identifikacijske številke za DDV, datuma ali logičnih aso-
ciacij med njimi. Ta postopek hranjenjase zaključi z elektronskim podpisom in polaganjem digitalne
časovne markacije.

Potrdilo o opravljeni predložitvi po telematski poti

Predložitelj prejme po telematski poti sporočilo Agencije za prihodke, ki potrjuje opravljeno telematsko
predložitev. Sporočilo je na voljo v razdelku »Potrdila« na spletni strani http://telematici.agenziaentra-
te.gov.it.
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