
MMOODDEELLLLOO  RR

DDeennuunncciiaa  aall  RReeppeerrttoorriioo  EEccoonnoommiiccoo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  ddii::

––  aassssoocciiaazziioonnee  oo  eennttee

––  uunniittàà  llooccaallee  ddii  iimmpprreessaa  eesstteerraa

AAvvvveerrtteennzzee  GGeenneerraallii

SSii  rraaccccoommaannddaa  ddii  iinnddiiccaarree  nneellll’’aappppoossiittoo  ssppaazziioo,,  iinn  aallttoo  ssuullllaa  11ªª  ppaaggiinnaa,,  iill  nnuummeerroo  ddii  tteelleeffoonnoo  ddeelllloo

ssttuuddiioo,,  aassssoocciiaazziioonnee  eecccc..  cchhee  pprreesseennttaa  iill  mmooddeelllloo  aalllloo  ssppoorrtteelllloo  oo  lloo  iinnvviiaa  ppeerr  ppoossttaa,,  ppeerr  aaggeevvoollaarree  ii

ccoonnttaattttii  ccoonn  ll’’uuffffiicciioo..

SSooggggeettttii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddeell  mmooddeelllloo

−−  AAssssoocciiaazziioonnii  oo  aallttrrii  eennttii  nnoonn  ssoocciieettaarrii

−−  IImmpprreessee  eesstteerree  ssiiaa  iinnddiivviidduuaallii  cchhee  ssoocciieettaarriiee

FFiinnaalliittàà

IIll  mmooddeelllloo  ccoonnsseennttee  llaa  ddeennuunncciiaa  aall  RReeppeerrttoorriioo  EEccoonnoommiiccoo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  ((RR..EE..AA..))  ddeeii  ssooggggeettttii

tteennuuttii  aa  ttaallee  oobbbblliiggoo  ppeerr  ii  qquuaallii  nnoonn  ssuussssiissttoonnoo  ii  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  ll’’iissccrriizziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee

iimmpprreessee..  TTaallii  ssooggggeettttii  ssoonnoo::

AA))  LLee  aassssoocciiaazziioonnii,,  llee  ffoonnddaazziioonnii,,  ii  ccoommiittaattii  ee  ggllii  aallttrrii  eennttii  nnoonn  ssoocciieettaarrii,,  cchhee  ppuurr  eesseerrcciittaannddoo

uunn’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa  ccoommmmeerrcciiaallee  ee//oo  aaggrriiccoollaa,,  nnoonn  aabbbbiiaannoo  ttuuttttaavviiaa  ppeerr  ooggggeettttoo  eesscclluussiivvoo  oo

pprriinncciippaallee  ll’’eesseecciizziioo  ddii  uunn’’iimmpprreessaa  ((aarrtt..  99..11  lleetttt..  aa))  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  558811//9955  ee  CCiirrccoollaarree  MMIICCAA

0099//0011//11999977  nn..  33440077))  ––  DD’’oorraa  iinn  ppooii  ttaallii  ssooggggeettttii  ssaarraannnnoo  iinnddiivviidduuaattii  ccoonn  iill  tteerrmmiinnee  ““ssooggggeettttoo

ccoolllleettttiivvoo””..

 NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  aabbbbiiaa  ppeerr  ooggggeettttoo  eesscclluussiivvoo  oo  pprriinncciippaallee  ll’’eesseerrcciizziioo  ddii

uunn’’iimmpprreessaa  ddoovvrràà  pprroocceeddeerree  aallllee  iissccrriizziioonnii    nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ttrraammiittee  ii  mmooddeellllii  SS11,,  SS22,,

SS33  eecccc..

BB))  IImmpprreessee,,  ssiiaa  iinnddiivviidduuaallii  cchhee  ssoocciieettaarriiee,,  ccoonn  sseeddee  pprriinncciippaallee  aallll’’eesstteerroo  cchhee  iissttiittuuiissccoonnoo,,

mmooddiiffiiccaannoo  oo  cceessssaannoo  uunnaa  uunniittàà  llooccaallee  iinn  IIttaalliiaa..

  LLee  ssoocciieettàà  eesstteerree  cchhee  aapprroonnoo  uunnaa  sseeddee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  oo  sseeddee  sseeccoonnddaarriiaa  oo  ssvvoollggoonnoo  ll’’aattttiivviittàà        

pprriinncciippaallee  iinn  IIttaalliiaa  ddeevvoonnoo  uuttiilliizzzzaarree  ii  mmooddeellllii  SS11,,  SS22,,  SSEE,,  eecccc..

UUffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  aallllaa  rriicceezziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo



EE''  ll''uuffffiicciioo  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  iinn  ccuuii  èè  uubbiiccaattaa::

••  llaa  sseeddee  lleeggaallee  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  qquuaallee  lluuooggoo  iinn  ccuuii  ssii  eesspplliiccaa  ll’’aattttiivviittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ee

ddiirreezziioonnaallee  cchhee,,  ffrreeqquueenntteemmeennttee,,  ccooiinncciiddee  ccoonn  llaa  sseeddee  ddii  eesseerrcciizziioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa..  IIll

mmoodd..  RR  vvaa  pprreesseennttaattoo  pprreessssoo  llaa  sseeddee  lleeggaallee  aanncchhee  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ll’’eesseerrcciizziioo  ddii  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa

ssiiaa  ssvvoollttaa  eesscclluussiivvaammeennttee  iinn  uunnaa  pprroovviinncciiaa  ddiivveerrssaa  rriissppeettttoo  aa  qquueellllaa  ddeellllaa  sseeddee  pprriinncciippaallee..  IInnffaattttii

llaa  sseeddee  ssttaattuuttaarriiaa  ccoossttiittuuiissccee  ccoommuunnqquuee  iill  cceennttrroo  ddiirreezziioonnaallee,,  ggeessttiioonnaallee  ee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddeell

ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo..  NNeellll’’iippootteessii  ssuu  iinnddiiccaattaa  nneell  qquuaaddrroo  1133  ddeell  mmooddeelllloo  RR  vvaa  iinnddiiccaattoo  cchhee  ll’’aattttiivviittàà

eeccoonnoommiiccaa  èè  ssvvoollttaa  eesscclluussiivvaammeennttee  pprreessssoo  ll’’uunniittàà  llooccaallee  pprreecciissaannddoo  ll’’uubbiiccaazziioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa;;

••  ll’’uunniittàà  llooccaallee  ddeellll’’iimmpprreessaa  ccoonn  sseeddee  pprriinncciippaallee  aallll’’eesstteerroo..

PPeerrssoonnee  oobbbblliiggaattee  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo

LL''oobbbblliiggoo  rriiccaaddee  ssuull  rraapppprreesseennttaannttee  lleeggaallee  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  oo  ddeellll’’iimmpprreessaa  eesstteerraa..

AAvvvveerrtteennzzee  ppeerr  ii  ssiinnggoollii  qquuaaddrrii

AA  //  EESSTTRREEMMII  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  NNEELL  RREEGGIISSTTRROO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE

VVaa  iinnddiiccaattoo  iill  nnuummeerroo  RR..EE..AA..  ggiiàà  aasssseeggnnaattoo  ddaallll’’uuffffiicciioo  ssee  vviieennee  ccoommppiillaattaa  llaa  sseezziioonnee  BB  oo  CC..

FFOORRMMUULLAA  DDII  DDEENNUUNNCCIIAA

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  iill  nnoommee  ee  ccooggnnoommee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  oobbbblliiggaattaa  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo,,  llaa  ssuuaa

qquuaalliiffiiccaa  ((lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee  eecccc..))  ee  llaa  sseeddee  ddeellll’’uuffffiicciioo  ddeell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ccoommppeetteennttee

IIll  mmooddeelllloo  èè  ssttrruuttttuurraattoo  iinn  ttrree  sseezziioonnii::

SSeezziioonnee  AA    ppeerr  llaa  ddeennuunncciiaa  ddii  iinniizziioo  ddeellll’’  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa  ee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeell

ssooggggeettttoo

SSeezziioonnee  BB    ppeerr  llaa  ddeennuunncciiaa  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa  oovvvveerroo  ddeeggllii  eelleemmeennttii

iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeell  ssooggggeettttoo

SSeezziioonnee  CC    ppeerr  llaa  ddeennuunncciiaa  ddii  cceessssaazziioonnee  ddii  ttuuttttaa  ll’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa  cchhee  ccoommppoorrttaa  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee

ddaall  RREEAA

SSEEZZIIOONNEE  AA

11  //  CCOODDIICCEE    FFIISSCCAALLEE



VVaa  iinnddiiccaattoo  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo..  NNeell  ccaassoo  ddii  uunniittàà  llooccaallee  ddii  iimmpprreessaa  eesstteerraa  vvaa

iinnddiiccaattoo  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  aattttrriibbuuiittoo  ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeellllee  FFiinnaannzzee..

22  //  PPAARRTTIITTAA  IIVVAA

VVaa  iinnddiiccaattoo  iill  nnuummeerroo  ddii  PPaarrttiittaa  IIvvaa  ,,  ssee  ddiivveerrssoo  ddaall  ccooddiiccee  ffiissccaallee..

33  //  DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  oo  ddeellll’’  iimmpprreessaa  eesstteerraa  ((ssee  ll’’iimmpprreessaa  eesstteerraa  èè

iinnddiivviidduuaallee  ssii  iinnddiiccaannoo  ii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  ddeell  ttiittoollaarree  ee  ll’’eevveennttuuaallee  ddiittttaa  ssoottttoo  ccuuii  ll’’iimmpprreessaa  èè

eesseerrcciittaattaa))

33bb//  FFOORRMMAA  GGIIUURRIIDDIICCAA

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ffoorrmmaa  ggiiuurriiddiiccaa  ((aassssoocciiaazziioonnee  rriiccoonnoosscciiuuttaa,,  aassssoocciiaazziioonnee  nnoonn  rriiccoonnoosscciiuuttaa,,

ffoonnddaazziioonnee,,  eecccc..));;  nnoonn  ssoonnoo  aammmmeessssee  iinnddiiccaazziioonnii  ggeenneerriicchhee  qquuaallii  eennttee,,  eennttee  pprriivvaattoo,,  eecccc..

PPeerr  llee  iimmpprreessee  eesstteerree  vvaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ffoorrmmaa  ggiiuurriiddiiccaa  ddeellllaa  mmeeddeessiimmaa..

44  //  SSEEDDEE  LLEEGGAALLEE

VVaa  iinnddiiccaattoo  ll''  iinnddiirriizzzzoo  ddeellllaa  sseeddee  lleeggaallee  ((ccoossìì  ccoommee  iinnddiivviidduuaattaa  nneellll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo))  ddeell

ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  ccoommpplleettoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  eesssseennzziiaallii  ppeerr  llaa  ssuuaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee..

NNeell  ccaassoo  ddii  iimmpprreessaa  eesstteerraa,,  ssii  iinnddiiccaa  ll’’iinnddiirriizzzzoo  ddeellllaa  sseeddee  aallll’’eesstteerroo..

NNeellllaa  rriiggaa  ""PPrreessssoo  ((oo  aallttrree  iinnddiiccaazziioonnii))""  vvaa  ssppeecciiffiiccaattoo  iill  ““tteerrzzoo””  pprreessssoo  ccuuii  èè  eevveennttuuaallmmeennttee  uubbiiccaattaa

llaa  sseeddee  ((nnoottaaiioo,,  ssttuuddiioo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  eecccc..))  oo  aallttrrii  eelleemmeennttii  ddii  iinnddiivviidduuaazziioonnee  cchhee  ssii  rriitteennggaa

ooppppoorrttuunnoo  sseeggnnaallaarree  ((eevveennttuuaallee  ddeettttaagglliioo  ddeell  nnuummeerroo  cciivviiccoo,,  aadd  eesseemmppiioo  ::  iinntteerrnnoo  55,,  ssccaallaa  AA,,

ppaallaazzzziinnaa  FF,,  eettcc..))..

NNeell  ccaassoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  sseeddee  lleeggaallee  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  ddaa  aallttrraa  pprroovviinncciiaa::

--  vvaa  iinnddiiccaattoo  iill  nnuuoovvoo  iinnddiirriizzzzoo  pprreecciissaannddoo  nneell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE  ggllii  eessttrreemmii  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  RR..EE..AA..  ddeellllaa

pprroovviinncciiaa  ddii  pprroovveenniieennzzaa..  PPrreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  pprroovveenniieennzzaa  ––  ttrraammiittee  uulltteerriioorree  mmoodd..  RR

sseezziioonnee  CC  qquuaaddrroo  2222  ––  vvaa  pprreesseennttaattaa  llaa  ddeennuunncciiaa  ddii  ccaanncceellllaazziioonnee;;

- qualora presso il nuovo indirizzo della sede legale sia già ubicata un’unità locale dello stesso

soggetto l’ufficio provvederà a cessare l’unità locale imputando eventualmente i dati economici

sulla nuova sede legale salvo diversa indicazione del richiedente da precisare sul quadro NOTE.

66  //  SSCCOOPPOO  EE  OOGGGGEETTTTOO



VVaa  iinnddiiccaattoo  lloo  ssccooppoo  ((nnoonncchhéé  ll’’ooggggeettttoo  qquuaalloorraa  ssiiaa  iinnddiivviidduuaattoo  nneellll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo))  ddeell  ssooggggeettttoo

ccoolllleettttiivvoo  ee  ll’’ooggggeettttoo  ddeellll’’iimmpprreessaa  eesstteerraa..

SSee  aall  mmooddeelllloo  èè  aalllleeggaattoo  ll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  èè  ssuuffffiicciieennttee  iinnddiiccaarree  iill

nnuummeerroo  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  ddeelllloo  ssttaattuuttoo  ccoonntteenneennttee  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeelllloo  ssccooppoo//ooggggeettttoo..

QQuueessttoo  ddaattoo  nnoonn  vvaa  iinnddiiccaattoo  nneell  ccaassoo  ddii  iimmpprreessaa  iinnddiivviidduuaallee  eesstteerraa  cchhee  aapprree  uunnaa  uunniittàà  llooccaallee  iinn

IIttaalliiaa..

88  //  CCAARRIICCHHEE  ((lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee  ddii  aassssoocciiaazziioonnee,,  eennttee,,  eettcc,,  pprrooccuurraattoorree,,  eettcc))

SSiiaa  ppeerr  ii  ssooggggeettttii  ccoolllleettttiivvii    cchhee  ppeerr  llee  iimmpprreessee  eesstteerree  iill  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo::

11))  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  ddoottaattee  ddeellllaa  lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeellll’’eennttee  ((ddii  rreeggoollaa  iill  pprreessiiddeennttee  ee  iill  vviiccee

pprreessiiddeennttee  ddeellll’’oorrggaannoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,)),,

22))  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  ttiittoollaarrii  ddii  ccaarriicchhee  ee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  tteeccnniicchhee  ssooggggeettttee  aa  ddeennuunncciiaa  aaii  ffiinnii  RR..EE..AA..

PPeerr  cciiaassccuunnaa  ppeerrssoonnaa,,  oollttrree  aadd  iinnddiiccaarree  llaa  ddaattaa  ddii  nnoommiinnaa,,  iill  ccooggnnoommee  ee  nnoommee  ee  llaa  ccaarriiccaa  oo  qquuaalliiffiiccaa

aattttrriibbuuiittaa,,  vvaa  aalllleeggaattoo  ll''  IInntteerrccaallaarree  PP..

99  //  PPOOTTEERRII  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  EE  DDII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZAA

VVaannnnoo  ttrraassccrriittttii  ii  ppootteerrii  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  pprreevviissttii  ddaallll''aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo

ddeellll’’eennttee  ccoolllleettttiivvoo..  NNeellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  ssiiaa  aalllleeggaattoo  ll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo  ssaarràà  ssuuffffiicciieennttee  iinnddiiccaarree

iill  nnuummeerroo  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  ddeelllloo  ssttaattuuttoo  ccoonntteenneennttee  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeeii  ppootteerrii  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ddii

rraapppprreesseennttaannzzaa..

1133  //  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EESSEERRCCIITTAATTAA  NNEELLLLAA  SSEEDDEE  LLEEGGAALLEE

QQuueessttoo  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  ssoolloo  ddaall  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  ee  nnoonn  ddaallll’’iimmpprreessaa  eesstteerraa  llaa  qquuaallee  ddeennuunncciiaa

ll’’aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  nneellll’’uunniittàà  llooccaallee  iinn  IIttaalliiaa,,  aalllleeggaannddoo  iill  mmoodd..  UULL..

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  llaa  ddaattaa  ddii  aavvvviioo  ee  ii  ttiippii  ddii  aattttiivviittàà  aaggrriiccoollee  ee  nnoonn  eeffffeettttiivvaammeennttee  eesseerrcciittaattii  ((ccoommmmeerrcciioo

aall  ddeettttaagglliioo  ddii  ……,,  pprroodduuzziioonnee  ddii  ……....,,  nnoolleeggggiioo  ddii……..,,  aaggeennttee  ddii  ccoommmmeerrcciioo  ppeerr  ……....  eecccc..))..

QQuuaalloorraa  ssii  eesseerrcciittiinnoo  ppiiùù  aattttiivviittàà  vvaa  iinnddiiccaattaa  ppeerr  pprriimmaa  qquuaallllaa  rriitteennuuttaa  pprreevvaalleennttee,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeell

ccrriitteerriioo  ddeell  vvoolluummee  dd’’aaffffaarrii..

VVaannnnoo  qquuiinnddii  iinnddiiccaattee  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  pprrooddoottttii  ee  sseerrvviizzii  pprreessttaattii  ((aalliimmeennttaarrii,,  aabbbbiigglliiaammeennttoo,,  ffoorraaggggii,,

oolliioo,,  eecccc..))..

NNoonn  ssoonnoo  aammmmeessssee  eesspprreessssiioonnii  ggeenneerriicchhee;;  aadd  eesseemmppiioo,,  ssee  uunn  ssooggggeettttoo  iinniizziiaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ccoommmmeerrcciioo

aall  ddeettttaagglliioo  ddii  lliibbrrii  nnoonn  ddoovvrràà  iinnddiiccaarree  ““ccoommmmeerrcciioo  aall  ddeettttaagglliioo  ddii  nnoonn  aalliimmeennttaarrii””,,  mmaa  ““ccoommmmeerrcciioo

aall  ddeettttaagglliioo  ddii  lliibbrrii””..



SSee  ll’’aattttiivviittàà  èè  ssooggggeettttaa  aa  pprreevveennttiivvaa  iissccrriizziioonnee  iinn  aallbbii,,  eecccc..,,  aa  lliicceennzzaa,,  eecccc..  oovvvveerroo  ddeennuunncciiaa  oo

ccoommuunniiccaazziioonnee  aadd  aallttrroo  EEnnttee  oo  AAuuttoorriittàà  ooccccoorrrree  ccoommppiillaarree  ii  qquuaaddrrii  1155,,1166  ee  1177..

IInn  ccaassoo  ddii  eesseerrcciizziioo  ddii  ccoommmmeerrcciioo  aall  ddeettttaagglliioo  iinn  sseeddee  ffiissssaa  vvaa  sseemmpprree  ccoommppiillaattoo  iill  qquuaaddrroo  1188..

SSee  ll’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  èè  ssvvoollttaa  ssoolloo  iinn  aallttrree  pprroovviinnccee  ooccccoorrrree  pprreecciissaarrlloo  iinn

qquueessttoo  qquuaaddrroo;;  nnoonn  ssii  ccoommppiillaannoo  iinn  ttaall  ccaassoo  ii  qquuaaddrrii  ddaa  1155  aa  1188..

SSEEZZIIOONNEE  BB

SSooggggeettttii  ccoolllleettttiivvii

QQuueessttaa  sseezziioonnee  vvaa  ccoommppiillaattaa  ppeerr  llee  mmooddiiffiicchhee  ddeeii  ddaattii  ffoonnddaammeennttaallii  eedd  iiddeennttiiffiiccaattiivvii

((ddeennoommiinnaazziioonnee,,  sseeddee  lleeggaallee,,  eecccc..))

IImmpprreessee  eesstteerree

QQuueessttaa  sseezziioonnee  vvaa  ccoommppiillaattaa  ssoolloo  nneell  ccaassoo  ddii  mmooddiiffiiccaa  ddeeii  ddaattii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ((ddeennoommiinnaazziioonnee,,  sseeddee,,

ffoorrmmaa  ggiiuurriiddiiccaa  eecccc..))  ddeellll’’iimmpprreessaa  pprreessssoo  llaa  sseeddee  lleeggaallee  eesstteerraa..

NNoonn  vvaannnnoo  mmaaii  ccoommppiillaattii  ii  qquuaaddrrii  1122,,  1133,,  ee  ddaa  1155  aa  1188,,  iinn  qquuaannttoo  llee  mmooddiiffiicchhee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  iinn

IIttaalliiaa  vvaannnnoo  ddeennuunncciiaattee  ccoommppiillaannddoo  iill  mmooddeelllloo  UULL

33  //  NNUUOOVVAA  DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  nnuuoovvaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  oo  ddeellll’’  iimmpprreessaa  eesstteerraa..

44  //  NNUUOOVVOO  IINNDDIIRRIIZZZZOO  DDEELLLLAA  SSEEDDEE  LLEEGGAALLEE  ((iinn  ccaassoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa

pprroovviinncciiaa))

VVaa  iinnddiiccaattoo  iill  nnuuoovvoo  iinnddiirriizzzzoo  ddeellllaa  sseeddee  pprriinncciippaallee  ((ccoossìì  ccoommee  iinnddiivviidduuaattoo  nneellll’’aattttoo

ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo))  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  oo  ddeellll’’iimmpprreessaa  eesstteerraa,,  ccoommpplleettoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii

eesssseennzziiaallii  ppeerr  llaa  ssuuaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee..

NNeellllaa  rriiggaa  ""PPrreessssoo  ((oo  aallttrree  iinnddiiccaazziioonnii))""  ddeevvee  eesssseerree  ssppeecciiffiiccaattoo  iill  tteerrzzoo  pprreessssoo  ccuuii  èè  eevveennttuuaallmmeennttee

uubbiiccaattaa  llaa  sseeddee  ((nnoottaaiioo,,  ssttuuddiioo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  eecccc..))  oo  aallttrrii  eelleemmeennttii  ddii  iinnddiivviidduuaazziioonnee  cchhee  ssii  rriitteennggaa

ooppppoorrttuunnoo  sseeggnnaallaarree  ((eevveennttuuaallee  ddeettttaagglliioo  ddeell  nnuummeerroo  cciivviiccoo,,  aadd  eesseemmppiioo  ::  iinntteerrnnoo  55,,  ssccaallaa  AA,,

ppaallaazzzziinnaa  FF,,  eettcc..))..

NNeell  ccaassoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  sseeddee  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  ddaa  aallttrraa  pprroovviinncciiaa  ssii  ccoommppiillaa  iill  qquuaaddrroo  44

ddeellllaa  sseezziioonnee  AA  ddeell  mmoodd..  RR..

QQuueessttoo  qquuaaddrroo  vvaa  sseemmpprree  ccoommppiillaattoo  iinn  ccaassoo  ddii  qquuaallssiiaassii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  sseeddee  ddeellll’’iimmpprreessaa  eesstteerraa..

66  //  NNUUOOVVOO  SSCCOOPPOO  EE  OOGGGGEETTTTOO



VVaa  iinnddiiccaattoo  iill  nnuuoovvoo  ssccooppoo  ((nnoonncchhéé  iill  nnuuoovvoo  ooggggeettttoo  qquuaalloorraa  ssiiaa  iinnddiivviidduuaattoo  nneellll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo))

ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  ee  ll’’ooggggeettttoo  ddeellll’’iimmpprreessaa  eesstteerraa..

SSee  aall  mmooddeelllloo  èè  aalllleeggaattoo  ll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  vvaa  iinnddiiccaattoo  iill  nnuummeerroo

ddeellll’’aarrttiiccoolloo  ddeelllloo  ssttaattuuttoo  ccoonntteenneennttee  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeelllloo  ssccooppoo//ooggggeettttoo..

VVaa  iinnddiiccaattoo  ssee  lloo  ssccooppoo//ooggggeettttoo  èè  ssttaattoo  aammpplliiaattoo,,  ssoossttiittuuiittoo  oo  rriiffoorrmmuullaattoo..

88  //  CCAARRIICCHHEE  ((lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee  ddii  aassssoocciiaazziioonnee,,  eennttee,,  eettcc,,  pprrooccuurraattoorree,,  eettcc))

SSiiaa  ppeerr  ii  ssooggggeettttii  ccoolllleettttiivvii    cchhee  ppeerr  llee  iimmpprreessee  eesstteerree  iill  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  iinn  ccaassoo  ddii  vvaarriiaazziioonnee::

11))  ddeeii  ssooggggeettttii  ddoottaattii  ddeellllaa  lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeellll’’eennttee  ((ddii  rreeggoollaa  iill  pprreessiiddeennttee  ee  iill  vviiccee

pprreessiiddeennttee  ddeellll’’oorrggaannoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,)),,

22))  ddeeii  ssooggggeettttii  ttiittoollaarrii  ddii  ccaarriicchhee  ee  llee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  tteeccnniicchhee  ssooggggeettttee  aa  ddeennuunncciiaa  aaii  ffiinnii  RR..EE..AA..

PPeerr  cciiaassccuunnaa  ppeerrssoonnaa,,  vvaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  ddii  nnoommiinnaa,,  iill  ccooggnnoommee  ee  nnoommee,,  llaa  ccaarriiccaa  oo  qquuaalliiffiiccaa

aattttrriibbuuiittaa,,  ccoonnffeerrmmaattaa,,  mmooddiiffiiccaattaa  oo  cceessssaattaa..    VVaa  aalllleeggaattoo  ll''IInntteerrccaallaarree  PP  iinn  ccaassoo  ddii  aattttrriibbuuzziioonnee  ddii

ccaarriiccaa..

99  //  PPOOTTEERRII  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  EE  DDII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZAA

VVaa  ttrraassccrriittttaa  iinntteeggrraallmmeennttee  llaa  nnuuoovvaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeeii  ppootteerrii  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa

pprreevviissttii  ddaallll''aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo  ddeellll’’eennttee  ccoolllleettttiivvoo..  NNeellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  ssiiaa  aalllleeggaattoo  ll’’aattttoo

ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo  vvaa  iinnddiiccaattoo  iill  nnuummeerroo  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  ddeelllloo  ssttaattuuttoo  ccoonntteenneennttee  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeeii

ppootteerrii  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa..

1122  //  VVAARRIIAAZZIIOONNII  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EESSEERRCCIITTAATTEE  NNEELLLLAA  SSEEDDEE  LLEEGGAALLEE

PPeerr  cciiaassccuunn  ttiippoo  ddii  vvaarriiaazziioonnee  vvaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  ssii  èè  vveerriiffiiccaattaa..

SSee  ttrraattttaassii  ddii  iinniizziioo  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  aattttiivviittàà  vvaannnnoo  pprreecciissaattii  ii  ttiippii  ddii  aattttiivviittàà::  ccoommmmeerrcciioo  aall  ddeettttaagglliioo  ddii

..................,,  pprroodduuzziioonnee  ddii  ..................  ee  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  pprrooddoottttii  ee  sseerrvviizzii  ttrraattttaattii::  aalliimmeennttaarrii,,  mmoobbiillii,,  bbeessttiiaammee,,

vviinnoo,,  eecccc..

NNoonn  ssoonnoo  aammmmeessssee  eesspprreessssiioonnii  ggeenneerriicchhee  aadd  eesseemmppiioo,,  ssee  uunn  ssooggggeettttoo  iinniizziiaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ccoommmmeerrcciioo

aall  ddeettttaagglliioo  ddii  lliibbrrii  nnoonn  ddoovvrràà  iinnddiiccaarree  ““ccoommmmeerrcciioo  aall  ddeettttaagglliioo  ddii  nnoonn  aalliimmeennttaarrii””,,  mmaa  ““ccoommmmeerrcciioo

aall  ddeettttaagglliioo  ddii  lliibbrrii””..

SSee  llee  aattttiivviittàà  èè  ssooggggeettttaa  aadd  iissccrriizziioonnee  iinn  aallbbii,,  eecccc..,,  oo  lliicceennzzaa,,  eecccc..,,  oo  ddeennuunncciiaa  oo  ccoommuunniiccaazziioonnee

pprreevveennttiivvaa  aadd  aallttrroo  EEnnttee  oo  AAuuttoorriittàà,,  ooccccoorrrree  iinnddiiccaarree  ggllii  eessttrreemmii  nneeii  qquuaaddrrii  1155,,  1166,,  1177..

IInn  ccaassoo  ddii  eesseerrcciizziioo  ddii  ccoommmmeerrcciioo  aall  ddeettttaagglliioo  iinn  sseeddee  ffiissssaa  vvaa  ccoommppiillaattoo  iill  qquuaaddrroo  1188  ppeerr  ddeennuunncciiaarree

llee  vvaarriiaazziioonnii  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  vveennddiittaa..



SSee  ttrraattttaassii  ddii  ssoossppeennssiioonnee  ddii  aattttiivviittàà  vvaa  iinnddiiccaattaa  qquuaallee  ttrraa  llee  aattttiivviittàà  eesseerrcciittaattee  èè  ssttaattaa  ssoossppeessaa  ee  llaa  ddaattaa

ssiinnoo  aallllaa  qquuaallee  dduurreerràà  llaa  pprreeddeettttaa  ssoossppeennssiioonnee..

SSee  ttrraattttaassii  ddii  rriipprreessaa  ddeellll’’aattttiivviittàà,,  vvaa  iinnddiiccaattaa  ll’’aattttiivviittàà  cchhee  vviieennee  rriipprreessaa  aa  sseegguuiittoo  ddii  uunnaa  ssoossppeennssiioonnee

pprreecceeddeenntteemmeennttee  ddeennuunncciiaattaa..

SSee  ttrraattttaassii  ddii  cceessssaazziioonnee  ddii  uunnaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  eesseerrcciittaattee,,  vvaa  iinnddiiccaattaa  ll’’aattttiivviittàà  cchhee  èè  cceessssaattaa..  SSee  èè

cceessssaattaa  ttuuttttaa  ll’’aattttiivviittàà  pprreecceeddeenntteemmeennttee  eesseerrcciittaattaa,,  ee  qquueessttaa  èè  ll’’uunniiccaa  aattttiivviittàà  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo,,

nnoonn  ssii  ccoommppiillaa  qquueessttoo  qquuaaddrroo,,  mmaa  iill  ssuucccceessssiivvoo  qquuaaddrroo  2222  ppeerr  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddaall  RREEAA..

IIll  qquuaaddrroo  1122  ppuuòò   eesssseerree  ccoommppiillaattoo  aanncchhee  iinn  ppiiùù  ddii  uunnaa  ddeellllee  ssuuee  ppaarrttii,,  ddeennuunncciiaannddoo

ccoonnsstteessttuuaallmmeennttee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ll’’iinniizziioo  ddii  uunn’’aattttiivviittàà  ee  llaa  cceessssaazziioonnee  ddii  ppaarrttee  oo  ttuuttttaa  ll’’aattttiivviittàà  ggiiàà

eesseerrcciittaattaa..

Titoli abilitativi relativi all’attività’ della sede

15/ ISCRIZIONE IN ALBI, RUOLI, ELENCHI E REGISTRI

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni del soggetto in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc. alle quali

é subordinato l’esercizio delle attività denunciate nei quadri 12 e 13

Vanno compilate le caselle interessate, riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione

(es. C.C.I.A.A.), la denominazione dell’albo (es. R.E.C., ruolo agenti commercio), la data e il

numero del provvedimento

16/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate al soggetto, alle quali è

subordinato l’esercizio delle attività denunciate nel quadro 12.

Vanno compilate le caselle interessate, riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato la licenza o

autorizzazione (es. Comune), la denominazione (es. commercio al dettaglio) e il numero del

provvedimento.

17/ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ’ O COMUNICAZIONE

Va indicata la data di presentazione della denuncia di inizio attività o della comunicazione all’Ente

o Autorità competente qualora questi adempimenti costituiscano il presupposto per iniziare l’attività

Vanno poi indicati in sintesi il tipo di attività e l’Ente o Autorità competenti

18/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.LGS. 114/98)



Va indicata la superficie di vendita, in metri quadrati, dell’esercizio di vendita ubicato presso la

sede indicata nel quadro 4 . Va indicato anche il settore merceologico relativo (alimentare, non

alimentare, alimentare/non alimentare)

SSEEZZIIOONNEE  CC

SSooggggeettttii  ccoolllleettttiivvii

IIll  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  aa  sseegguuiittoo  ddii  cceessssaazziioonnee  ttoottaallee  ddii  ooggnnii  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii

qquueessttaa  ssiiaa  eesseerrcciittaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee  pprreessssoo  uunnaa  uunniittàà  llooccaallee  uubbiiccaattaa  iinn  aallttrraa  pprroovviinncciiaa  ((aadd  eesseemmppiioo

sseeddee  ssttaattuuttaarriiaa  nneellllaa  pprroovviinncciiaa  XX  ee  uunniittàà  llooccaallee  nneellllaa  pprroovviinncciiaa  YY))  ssii  ddoovvrràà  ddeeppoossiittaarree  eesscclluussiivvaammeennttee

iill  mmoodd..  RR  sseezz..  CC  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  XX  cchhee  pprroovvvveeddeerràà  aa  ccoommuunniiccaarree  llaa  cceessssaazziioonnee

aallll’’uuffffiicciioo  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  YY..

LLaa  ddeennuunncciiaa  hhaa  eeffffeettttoo  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  ddaall  RREEAA..

IImmpprreessee  eesstteerree

QQuueessttaa  sseezziioonnee  vvaa  ccoommppiillaattaa  ssoolloo  nneell  ccaassoo  ddii  cceessssaazziioonnee  ttoottaallee  ddeellll’’aattttiivviittàà  nneellllaa  pprroovviinncciiaa;;  nnoonn  vvaa

aalllleeggaattoo  iill  mmooddeelllloo  UULL..

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssiiaannoo  uubbiiccaattee  ppiiùù  uunniittàà  llooccaallii  nneellllaa  pprroovviinncciiaa  ee  nnee  cceessssii  uunnaa  ssoollaa,,  llaa  cceessssaazziioonnee  vvaa

ddeennuunncciiaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee  ccoonn  mmooddeelllloo  UULL..

2222//  IISSTTAANNZZAA  DDII  CCAANNCCEELLLLAAZZIIOONNEE  DDII  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE,,  EENNTTEE  EECCCC..  EE  IIMMPPRREESSAA  EESSTTEERRAA

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ccaauussaallee  ddeellllaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddaall  RR..EE..AA..  ee  llaa  ddaattaa  ddeellll’’eevveennttoo..

NNOOTTEE

IIll  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  ssoollttaannttoo  ppeerr  ccoommpplleettaarree  oo  pprreecciissaarree  ddaattii  ee  nnoottiizziiee  ggiiàà  iinnddiiccaattii  qquuaaddrrii

pprreecceeddeennttii..

DDOOCCUUMMEENNTTII  EE  AALLTTRRII  MMOODDEELLLLII  AALLLLEEGGAATTII

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  ggllii  eessttrreemmii  eedd  iill  nnuummeerroo  ddii  eevveennttuuaallii  ddooccuummeennttii  aalllleeggaattii..

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llee  vviicceennddee  ccoossttiittuuttiivvee  ee  mmooddiiffiiccaattiivvee  ddeell  ssooggggeettttoo  ccoolllleettttiivvoo  ssiiaannoo  ddooccuummeennttaattee  ddaa

aattttoo  ssccrriittttoo  ((aattttoo  ppuubbbblliiccoo,,  ssccrriittttuurraa  pprriivvaattaa))  vvaa  aalllleeggaattaa  uunnaa  ffoottooccooppiiaa  ddeellll’’aattttoo  sstteessssoo..

FFIIRRMMAA

IIll  mmooddeelllloo  èè  ssoottttoossccrriittttoo  ddaall  lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellll’’eennttee,,  aassssoocciiaazziioonnee,,  iimmpprreessaa  eesstteerraa,,  eecccc..



NNeell  ccaassoo  ddii  pprriimmaa  iissccrriizziioonnee  nneell  RR..EE..AA..  èè  rriicchhiieessttoo  iill  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  ddeeii  lleeggaallii  rraapppprreesseennttaannttii

ddeell  ssooggggeettttoo  RR..EE..AA..  aaii  sseennssii  ddeell  RRDD  2200..99..11993344  nn..  22001111  rriicchhiiaammaattoo  ddaallll’’aarrtt..  99  ddeell  DDPPRR  558811//9955..

IIll  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  vvaa  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  ffiirrmmaa  aauutteennttiiccaattaa..  LL’’aauutteennttiiccaa  nnoonn  èè  nneecceessssaarriiaa  ssee

ll’’iinntteerreessssaattoo  ssoottttoossccrriivvee  iill  mmooddeelllloo  aalllloo  ssppoorrtteelllloo  ccaammeerraallee::  iinn  ttaall  ccaassoo  ssii  pprroocceeddeerràà  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo

ddeellll’’iiddeennttiittàà  ddeell  ffiirrmmaattaarriioo  ttrraassccrriivveennddoo  ii  ddaattii  ddeessuunnttii  ddaa  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  vvaalliiddoo

NNeeii  ccaassii  ddii  mmooddiiffiiccaa  ee  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeell  ssooggggeettttoo,,  llaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo  èè  rriicchhiieessttaa  aaii  ffiinnii

ddeellllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa;;  qquuaalloorraa  llaa  ffiirrmmaa  nnoonn  ssiiaa  aauutteennttiiccaattaa,,  ssii  aapppplliiccaa  llaa  lleeggggee  119911//9988  ee

ppeerrttaannttoo::

a) - se gli interessati si presentano allo sportello camerale si provvederà ad accertare l’identità

dei firmatari trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido;

b) - se la domanda è presentata tramite terzi o per posta, i firmatari devono allegare la fotocopia

semplice di un documento di identità valido.


