
 MMOODDEELLLLOO  SS66

 IIssccrriizziioonnee  nneell  RReeggiissttrroo  IImmpprreessee  ddii  aattttoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  qquuoottee  ssoocciiaallii  ddii  ss..rr..ll..  ((LL..  nn..

331100//11999933))

 

 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..

 IIll  mmooddeelllloo  èè  aassssooggggeettttaattoo  aadd  iimmppoossttaa  ddii  bboolllloo,,  ffaattttee  ssaallvvee  llee  eesseennzziioonnii  pprreevviissttee  ddaallllaa  lleeggggee..

 

 CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  qquuoottaa

 UUnniicciittàà

 AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22447744  cc..cc..,,  cciiaassccuunn  ssoocciioo  èè  ttiittoollaarree  ddii  uunnaa  ssoollaa  qquuoottaa  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  eesspprreessssaa  ppeerr  uunn

vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ppaarrii  aadd  uunn  aammmmoonnttaarree  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  lliirree  11..000000  oovvvveerroo  aadd  uunn  mmuullttiipplloo  ddii  lliirree  11..000000

..  AA  ddiiffffeerreennzzaa  ddeellllee  aazziioonnii,,  llee  qquuoottee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddii  ddiivveerrssoo  aammmmoonnttaarree  ttrraa  ii  ssooccii..  LLaa  qquuoottaa  vvaa

iinnddiiccaattaa  ––  ppeerr  cciiaassccuunn  ssoocciioo  ––  aall  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ((aadd  eess..  iill  ssoocciioo  AA  èè  ttiittoollaarree  ddii  uunnaa  qquuoottaa  ddii  LLiirree

1100..000000..000000,,  iill  ssoocciioo  BB  ddii  uunnaa  qquuoottaa  ddii  LLiirree  77..000000..000000,,  iill  ssoocciioo  CC  ddii  uunnaa  qquuoottaa  ddii  LLiirree  33..000000..000000))

 NNoonn  èè  aammmmeessssaa,,  ssaallvvoo  iill  ccaassoo  ddeellllaa  ccoonnttiittoollaarriittàà,,  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  qquuoottee  ccoonn  uunnaa  ffrraazziioonnee  oovvvveerroo

ccoonn  uunnaa  ppeerrcceennttuuaallee  ssuull  ccaappiittaallee  ssoocciiaallee..

 NNoonn  èè  aallttrreessìì  aammmmeessssaa    ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  qquuoottee  ppeerr  ssiinnggoollee  qquuaannttiittàà  ppaarrii  oo  mmuullttiippllee  aa  LLiirree  11..000000

((eess..  iill  ssoocciioo  AA  èè  ttiittoollaarree  ddii  nn..  11..000000  qquuoottee  ppaarrii  aa  lliirree  1100..000000  ccaaddaauunnaa,,  iill  ssoocciioo  BB  èè  ttiittoollaarree  ddii  nn..  770000

qquuoottee  ppaarrii  aa  lliirree  11..000000  ccaaddaauunnaa  eecccc..))

 DDiivviissiibbiilliittàà

 AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22448822  cc..cc..  llaa  qquuoottaa  èè  ddii  rreeggoollaa  ddiivviissiibbiillee  ((aadd  eesseemmppiioo  AA  ttiittoollaarree  ddii  uunnaa  qquuoottaa  ddaa  LLiirree

1100..000000..000000  cceeddee  llaa  qquuoottaa  aa  BB  ee  CC  iinn  ppaarrttii  uugguuaallii;;  iinn  ttaall  ccaassoo  ggllii  aaccqquuiirreennttii  ddiivveennttaannoo  ttiittoollaarrii  ddii  nn..  22

qquuoottee  aauuttoonnoommee  ddaa  ££  55..000000..000000  ccaaddaauunnaa))..  TTuuttttaavviiaa  ll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo  ppuuòò  pprreevveeddeerree  llaa  iinnddiivviissiibbiilliitt àà

ddeellllee  qquuoottee  ((iinn  ttaall  ccaassoo,,  nneellll’’eesseemmppiioo  cciittaattoo,,  ggllii  aaccqquuiirreennttii  BB  ee  CC  ppoottrraannnnoo  aall  mmaassssiimmoo  ddiivveennttaarree

ccoonnttiittoollaarrii  ddii  uunnaa  qquuoottaa  cchhee  rreessttaa  ppaarrii  aa  nnoommiinnaallii  LLiirree  1100..000000..000000))..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llaa  qquuoottaa  ooggggeettttoo

ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ssiiaa  iinnddiivviissiibbiillee  ooccccoorrrree  ffaarrnnee  mmeennzziioonnee  nneell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa

ddiivviissiibbiilliitt àà  ddeellllaa  qquuoottaa  èè  ssuubboorrddiinnaattaa  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccuuii  aaii  ccoommmmii  sseeccoonnddoo  ee  tteerrzzoo

ddeellll’’aarrtt..  22447744  CC..CC..  ((vvaalloorrii  ppaarrii  aa  lliirree  11..000000  oo  mmuullttiippllii  ddii  lliirree  11..000000))..

 SSooggggeettttii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddeell  mmooddeelllloo::

 ss..rr..ll..,,  aanncchhee  uunniippeerrssoonnaallii  ee  ssoocciieettàà  ccoonnssoorrttiillii  aa  rreessppoonnssaabbiilliitt àà  lliimmiittaattaa

 



 FFiinnaalliittàà  ddeell  mmooddeelllloo::

 IIll  mmooddeelllloo  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  ll''iissccrriizziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  iimmpprreessee  ddeeggllii  aattttii  ddii  ((aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo))::

−−  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriieettàà   ddii  qquuoottaa  ddii  ss..rr..ll..,,

−−  ccoossttiittuuzziioonnee,,  mmooddiiffiiccaazziioonnee,,  eessttiinnzziioonnee  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  uussuuffrruuttttoo  ((ee  ccoorrrreellaattiivvaammeennttee  ddeellllaa  nnuuddaa

pprroopprriieett àà))    ddii  qquuoottaa  ddii  ss..rr..ll..

−−  ccoossttiittuuzziioonnee,,  mmooddiiffiiccaazziioonnee,,  eessttiinnzziioonnee  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ppeeggnnoo  ddii  qquuoottaa  ddii  ss..rr..ll..

−−  iinntteessttaazziioonnee  ffiidduucciiaarriiaa  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  2233  nnoovveemmbbrree  11993399  nn..  11996666

 SSuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  oorriieennttaammeennttii  ddeell  CCoonnsseerrvvaattoorree  ee  ddeell  GGiiuuddiiccee  ddeell  RReeggiissttrroo,,  iill  mmooddeelllloo  ppoottrràà  eesssseerree

uuttiilliizzzzaattoo  aanncchhee  ppeerr;;

−−  ll’’iissccrriizziioonnee  ddeell  ppiiggnnoorraammeennttoo  ((ee  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  aattttii  ccoonnsseeqquueennzziiaallii))  ddii  qquuoottaa  ddii  ss..rr..ll..

−−  ll’’iissccrriizziioonnee  ddeell  sseeqquueessttrroo  ((ee  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  aattttii  ccoonnsseeqquueennzziiaallii))  ddii  qquuoottaa  ddii  ss..rr..ll..

−−  ll’’iissccrriizziioonnee  ––  iinn  ggeenneerraallee  --  ddii  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  aattttii  cchhee  ssoonnoo  pprreelliimmiinnaarrii  aall  ffuuttuurroo  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa

qquuoottaa  oo  ccoommuunnqquuee  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  vviinnccoollii  ee//oo  mmooddiiffiiccaazziioonnii  iinn  oorrddiinnee  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee

ssiittuuaazziioonnii  ssooggggeettttiivvee  ssppeettttaannttii  aall  ssoocciioo  ((eess..  ddiirriittttoo  ddii  vvoottoo  eecccc..))

SSee  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  qquuoottee  èè  ccoonnsseeqquueennzziiaallee  aadd  uunn  aattttoo  ssoocciieettaarriioo  ddeeppoossiittaattoo  ccoonn  aallttrrii  mmooddeellllii  ((eess..

ffuussiioonnee  cchhee  ccoommppoorrttii  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  aallll’’iinnccoorrppoorraannttee  ddii  qquuoottee  ppoosssseedduuttee  ddaallllaa  ssoocciieettàà   iinnccoorrppoorraattaa)),,

iill  mmooddeelllloo  SS66  vvaa  aalllleeggaattoo  aall  mmooddeelllloo  ssuucccciittaattoo,,  rriippoorrttaannddoo  llaa  ffiirrmmaa  ddeell  nnoottaaiioo..

SSee  ppeerr  eeffffeettttoo  ddeellll’’aattttoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  qquuoottee,,  llaa  ss..rr..ll..  ddiivveennttaa  uunniippeerrssoonnaallee  oo  ddaa  uunniippeerrssoonnaallee

ddiivveennttaa  pplluurriippeerrssoonnaallee,,  ddeevvee  eesssseerree  ddeeppoossiittaattaa,,  aa  ccuurraa  ddeeggllii  aammmmiinniissttrraattoorrii,,  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccuuii

aallll’’aarrtt..  22447755  bbiiss  ddeell  ccooddiiccee  cciivviillee  ttrraammiittee  mmooddeelllloo  SS22  eennttrroo  1155  ggiioorrnnii  ddaallll’’iissccrriizziioonnee  nneell  lliibbrroo  ssooccii

ddeellll’’aattttoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllee  qquuoottee  mmeeddeessiimmee..

UUffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  aallllaa  rriicceezziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo

EE''  qquueelllloo  ddeellllaa  sseeddee  lleeggaallee  ddeellllaa  ss..rr..ll..

PPeerrssoonnee  oobbbblliiggaattee  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo

IIll  nnoottaaiioo  rrooggaannttee  oo  aauutteennttiiccaannttee  nneellll’’iippootteessii  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ppeerr  aattttoo  ttrraa  vviivvii  ((aarrtt..  22447799  cc..cc..))

GGllii  eerreeddii  oo  ii  lleeggaattaarrii    nneellll’’iippootteessii  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  mmoorrttiiss  ccaauussaa  ((aarrtt..  22447799  bbiiss  cc..cc..))

NNeellll’’iippootteessii  ddii  iissccrriizziioonnee  ddii  aallttrrii  aattttii  ee//oo  pprroovvvveeddiimmeennttii  ((ppiiggnnoorraammeennttii,,  sseeqquueessttrrii  eecccc..)),,  ssii

oosssseerrvveerraannnnoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ffoorrnniittee  ddaaggllii  uuffffiiccii  rriicceevveennttii

AAvvvveerrtteennzzee  ppeerr  ii  ssiinnggoollii  qquuaaddrrii

AA//    EESSTTRREEMMII  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  NNEELL  RREEGGIISSTTRROO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE



VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  iill  nnuummeerroo  ddii  iissccrriizziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  iimmpprreessee  ee  iill  nnuummeerroo  RR..EE..AA..  aasssseeggnnaattoo  ddaallll''uuffffiicciioo

pprreessssoo  ccuuii  èè  iissccrriittttaa  llaa  sseeddee  lleeggaallee..

FFOORRMMUULLAA  DDII  DDEEPPOOSSIITTOO

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  ccooggnnoommee  ee  nnoommee  ddeell  nnoottaaiioo  oo  ddeeggllii  eerreeddii  oo  lleeggaattaarrii,,  ddeennoommiinnaazziioonnee  ee  ccooddiiccee  ffiissccaallee

ddeellllaa  ssoocciieettàà..

BB//    EESSTTRREEMMII  DDEELLLL''AATTTTOO

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  llaa  ddaattaa  ddii  ssttiippuullaazziioonnee  oo  ddii  aauutteennttiiccaa  ddeellllee  ssoottttoossccrriizziioonnii  ((oo  ddeellll’’uullttiimmaa  ssoottttoossccrriizziioonnee

iinn  oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccoo)),,  nnoonncchhéé  ii  ddaattii  ddeell  nnoottaaiioo  rrooggaannttee  oo  aauutteennttiiccaannttee..

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  ddeell  ddeecceessssoo  nneeii  ccaassii  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  mmoorrttiiss  ccaauussaa..

SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELL  MMOODDEELLLLOO

IIll  mmooddeelllloo  èè  ccoommppoossttoo  ddaa  nn..  88  qquuaaddrrii  ddii  iiddeennttiiccoo  ccoonntteennuuttoo..  PPeerr  ooggnnii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  qquuoottaa  vvaa

uuttiilliizzzzaattoo  uunn  qquuaaddrroo..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ccoonn  lloo  sstteessssoo  aattttoo  ssiiaannoo  ttrraassffeerriittee  ppiiùù  ddii  88  qquuoottee  vvaa  aalllleeggaattoo  uunn

uulltteerriioorree  mmoodd..  SS66,,  ffaacceennddoonnee  mmeennzziioonnee  nneell  qquuaaddrroo  DDOOCCUUMMEENNTTII  AALLLLEEGGAATTII..

IInn  ooggnnii  qquuaaddrroo  vvaannnnoo  iinnddiiccaattee  llee  vviicceennddee  rreellaattiivvee  aallllee  ssiinnggoollee  qquuoottee  ssoocciiaallii..

IInn  ppaarrttiiccoollaarree    vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  ((bbaarrrraannddoo  llee  aappppoossiittee  ccaasseellllee))::

11..  llaa  nnaattuurraa  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo  ((aattttoo  ttrraa  vviivvii  oo  ppeerr  ssuucccceessssiioonnee  mmoorrttiiss  ccaauussaa));;

22..  iill  vvaalloorree  nnoommiinnaallee    ddeellllaa  qquuoottaa  ttrraassffeerriittaa  eesspprreessssoo  iinn  lliirree  oo  iinn  eeuurroo;;

33..  iill  ttiittoolloo  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo;;  aavvvveerrtteennddoo  cchhee::

33..11  PPeerr    ““pprroopprriieettàà””  ssii  iinntteennddee  llaa  ppiieennaa  pprroopprriieettàà  ddeellllaa  qquuoottaa;;

33..22  NNeellll’’iippootteessii  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  ddiirriittttii  rreeaallii  ppaarrzziiaallii  ((uussuuffrruuttttoo  ee  ppeeggnnoo)),,  ppuurr  nnoonn  ccoonnffiigguurraannddoossii

ttaallee  ffaattttiissppeecciiee  qquuaallee  vviicceennddaa  ttrraassllaattiivvaa  mmaa  bbeennssìì  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uunn  nnuuoovvoo  ddiirriittttoo,,

ooccccoorrrree  ttuuttttaavviiaa  uuttiilliizzzzaarree  lloo  sscchheemmaa  ttiippiiccoo  ddeeggllii  aattttii  ttrraassllaattiivvii  ((cceeddeennttee  oo  ddaannttee  ccaauussaa  ee

cceessssiioonnaarriioo  oo  aavveennttee  ccaauussaa))..  TTaallee  oorriieennttaammeennttoo  ssii  ffoonnddaa  ssuu  uunnaa  iinntteerrpprreettaazziioonnee  eesstteennssiivvaa  ddeellll’’aarrtt..

22447799  cciirrccaa  llaa  ppoorrttaattaa  ddeell  tteerrmmiinnee  ““ttrraassffeerriimmeennttoo””  ccoonnddiivviissaa  aanncchhee  ddaallllaa  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa;;

RRiigguuaarrddoo  aaii  ddiirriittttii  ppaarrzziiaallii  ssii  pprreecciissaa  cchhee::

aa))  NNeell  ccaassoo  ddii  ppeeggnnoo  ((aarrtt..  22778844  ee  ssss..  cc..cc..))  ll’’iissccrriizziioonnee  rriigguuaarrddaa  llaa

ccoossttiiiittuuzziioonnee//mmooddiiffiiccaazziioonnee//eessttiinnzziioonnee  ddii  ttaallee  ddiirriittttoo..  NNeellll’’iippootteessii  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee//mmooddiiffiiccaazziioonnee

ddeell  ppeeggnnoo,,  iill  ddaannttee  ccaauussaa  èè  rraapppprreesseennttaattoo  ddaall  pprroopprriieettaarriioo  ((oo  ddaallll’’uussuuffrruuttttuuaarriioo  oo  ddaall  nnuuddoo

pprroopprriieettaarriioo))  ddeellllaa  qquuoottaa,,  ee  ll’’aavveennttee  ccaauussaa  èè  rraapppprreesseennttaattoo  ddaall  ccrreeddiittoorree  ppiiggnnoorraattiizziioo..  NNeellll’’iippootteessii

ddii  eessttiinnzziioonnee  ddeell  ppeeggnnoo  iill  ddaannttee  ccaauussaa  èè  rraapppprreesseennttaattoo  ddaall  ccrreeddiittoorree  ppiiggnnoorraattiizziioo  ee  ll’’aavveennttee  ccaauussaa  èè

rraapppprreesseennttaattoo  ddaall  pprroopprriieettaarriioo  ((oo  ddaallll’’uussuuffrruuttttuuaarriioo  oo  ddaall  nnuuddoo  pprroopprriieettaarriioo))  ddeellllaa  qquuoottaa..  NNeell

qquuaaddrroo  NNOOTTEE  vvaa  iinnddiiccaattoo  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee,,  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnee  oo  ddii  eessttiinnzziioonnee  ddeell  ppeeggnnoo..



bb))                            NNeell  ccaassoo  ddii  uussuuffrruuttttoo  ll’’iissccrriizziioonnee  rriigguuaarrddaa  llaa

ccoossttiittuuzziioonnee//mmooddiiffiiccaazziioonnee//eessttiinnzziioonnee  ddii  ttaallee  ddiirriittttoo..  NNeell  ccaassoo  ddii    ccoossttiittuuzziioonnee//mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddii

uussuuffrruuttttoo  iill  ddaannttee  ccaauussaa  èè  rraapppprreesseennttaattoo  ddaall  pprroopprriieettaarriioo  ddeellllaa  qquuoottaa  ee  ll’’aavveennttee  ccaauussaa  èè

rraapppprreesseennttaattoo  ddaallll’’uussuuffrruuttttuuaarriioo..  LL’’uussuuffrruuttttoo  ppuuòò  eesssseerree  cceedduuttoo  ssee  nnoonn  èè  vviieettaattoo  ddaall  ttiittoolloo

ccoossttiittuuttiivvoo  ((aarrtt..  998800  cc..cc..));;  iinn  ttaall  ccaassoo  iill  ddaannttee  ccaauussaa  èè  iill  cceeddeennttee  ddeellll’’uussuuffrruuttttoo  ee  ll’’aavveennttee  ccaauussaa  èè  iill

cceessssiioonnaarriioo  ddeelllloo  sstteessssoo  ddiirriittttoo  ((nnuuoovvoo  uussuuffrruuttttuuaarriioo))..  NNeell  ccaassoo  ddii  eessttiinnzziioonnee  iill  ddaannttee  ccaauussaa  èè

rraapppprreesseennttaattoo  ddaallll’’uussuuffrruuttttuuaarriioo  ee  ll’’aavveennttee  ccaauussaa  ddaall  nnuuddoo  pprroopprriieettaarriioo  cchhee  rriittoorrnnaa  aadd  eesssseerree

ttiittoollaarree  ddeellllaa  ppiieennaa  pprroopprriieettàà  ssuullllaa  qquuoottaa..

NNeell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE  ssii  ddoovvrràà  iinnddiiccaarree  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee,,  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnee  oo  ddii  eessttiinnzziioonnee

ddeellll’’uussuuffrruuttttoo..

NNeellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  iill  ttiittoolloo  ddeell  ““ttrraassffeerriimmeennttoo””  ccoonnssiissttaa  nneellll’’uussuuffrruuttttoo  oo  nneellllaa  nnuuddaa  pprroopprriieettàà

ooccccoorrrreerràà  iinnddiiccaarree  aanncchhee  ggllii  eessttrreemmii  ((ccooggnnoommee  ee  nnoommee,,  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ee,,  ssoolloo  nneellll’’iippootteessii  ddii

ccoonnttiittoollaarriitt àà  nneell  ddiirriittttoo,,  aanncchhee  llaa  ffrraazziioonnee  ddeellllaa  qquuoottaa  iinnddiivviissaa,,  aadd  eesseemmppiioo  ½½     eecccc..))    ddeell    nnuuddoo

pprroopprriieettaarriioo  oo  ddeellll’’uussuuffrruuttttuuaarriioo..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ggllii  ssppaazzii  nnoonn  ffoosssseerroo  ssuuffffiicciieennttii  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo  iill

qquuaaddrroo  NNOOTTEE,,  oovvvveerroo  uunn  uulltteerriioorree  mmoodd..  SS66..

33..33  PPeerr  iinntteessttaazziioonnee  ffiidduucciiaarriiaa  ssii  iinntteennddee  ll’’iinntteessttaazziioonnee  ddii  qquuoottee  aa  ffaavvoorree  ddii  uunnaa  ssoocciieettàà   ffiidduucciiaarriiaa

ddiisscciipplliinnaattaa    ddaallllaa  lleeggggee  2233  nnoovveemmbbrree  11993399  nn..  11996666..  NNeell  ccaassoo  ddii  rreeiinntteessttaazziioonnee  ddeellllaa  qquuoottaa

ddaallllaa  ssoocciieettàà  ffiidduucciiaarriiaa  aall  ttiittoollaarree  vvaa  bbaarrrraattaa  llaa  ccaasseellllaa  ““aallttrroo  ttiittoolloo””  iinnddiiccaannddoo  ““eessttiinnzziioonnee  ddii

iinntteessttaazziioonnee  ffiidduucciiaarriiaa  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  11996666//11993399””..

33..44  NNeellllaa  ccaasseellllaa  ““aallttrroo  ttiittoolloo””  vvaa  iinnddiiccaattoo  uunn  eevveennttuuaallee  ttiittoolloo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  oo  aallttrroo  vviinnccoolloo    

ddiivveerrssoo  ddaa  qquueellllii  ggii àà  iinnddiiccaattii  ((eess..  ppiiggnnoorraammeennttoo,,  sseeqquueessttrroo,,  vveennddiittaa  ccoonn  rriisseerrvvaa  ddii  pprroopprriieettàà  

eecccc..))

CCOONNTTIITTOOLLAARRIITTAA’’  NNEELLLLAA  QQUUOOTTAA

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llaa  qquuoottaa  ssoocciiaallee  aappppaarrtteennggaa  aa  ppiiùù  ssooggggeettttii  pprroo  iinnddiivviissoo  ((ssppeecciiee  aa  sseegguuiittoo  ddii

ssuucccceessssiioonnee  mmoorrttiiss  ccaauussaa))  vvaa  bbaarrrraattaa  llaa  ccaasseellllaa  ““ccoonnttiittoollaarrii””  ((ssiiaa  nneellll’’iippootteessii  cchhee  ttaallee  ccoonnttiittoollaarriittàà

rriigguuaarrddii  iill  cceeddeennttee  oo  iill  cceessssiioonnaarriioo,,  oovvvveerroo  eennttrraammbbii))..  DDii  rreeggoollaa,,  llaa  qquuoottaa  èè  ddiivviissiibbiillee  sseemmpprree  cchhee

ssiiaannoo  rriissppeettttaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffiissssaattee  ddaallll’’aarrtt..  22447744  cc..cc..  QQuuaalloorraa  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  qquuoottaa  nnoonn  ssiiaa

ffrraazziioonnaabbiillee  iinn  vvaalloorrii  mmuullttiippllii  ddii  LLiirree  11..000000,,  oovvvveerroo  ssiiaa  iinnddiivviissiibbiillee,,  llaa  qquuoottaa  rriimmaannee  iinn  rreeggiimmee  ddii

ccoonnttiittoollaarriitt àà  ttrraa  ppiiùù  ssooggggeettttii..

IInn  ccaassoo  ddii  ccoonnttiittoollaarriiàà  ddeellllaa  qquuoottaa  vvaa  sseemmpprree  iinnddiiccaattaa  llaa  ffrraazziioonnee  ddeellllaa  qquuoottaa  iiddeeaallee  ddii  ssppeettttaannzzaa  ddii

cciiaassccuunn  ssooggggeettttoo  ((aadd  eess..  uunnaa  qquuoottaa  ddii  LLiirree  1100..000000..000000  èè  iinn  ccoonnttiittoollaarriittàà  ttrraa  CCaaiioo  ppeerr  33//99,,  TTiizziioo  ppeerr

22//99,,  SSeemmpprroonniioo  ppeerr  22//99  ee  MMeevviioo  ppeerr  22//99))



DDOOCCUUMMEENNTTII  AALLLLEEGGAATTII

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  iill  ttiippoo  ee  iill  nnuummeerroo  ddii  ddooccuummeennttii  aalllleeggaattii  aall  mmooddeelllloo..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  vvaa  aalllleeggaattoo  iill  ttiittoolloo

nnoottaarriillee,,  iinn  ccaassoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ttrraa  vviivvii,,  oovvvveerroo  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprreevviissttaa  ddaallll’’aarrtt..  77  ddeell  RR..DD..

2299//0033//11994422  nn..  223399  ppeerr  ii  ttrraassffeerriimmeennttii  mmoorrttiiss  ccaauussaa,,  ttrraannnnee  ll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà,,  ssoossttiittuuiittoo  --  eexx  aarrtt..  3300,,

ccoommmmaa  sseeccoonnddoo,,  lleeggggee  224411//9900  ––  ddaallllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ccoonnggiiuunnttaa  ddeell  mmooddeelllloo  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  eerreeddii  ee//oo

ddeeii  lleeggaattaarrii  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddeellll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  44  ddeellllaa

lleeggggee  nn..  1155//6688..

PPRROOBBLLEEMMAATTIICCAA  RREELLAATTIIVVAA  AALL  CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE  DDEEII  SSOOGGGGEETTTTII  EESSTTEERRII  NNOONN

RREESSIIDDEENNTTII

IIll  DDPPRR  660055//7733  ssaanncciissccee  cchhee  nnoonn  èè  nneecceessssaarriiaa  ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddeell  ccooddiiccee  ffiissccaallee  aaii  ssooggggeettttii  eesstteerrii  nnoonn

rreessiiddeennttii..  IInn  ttaallii  ccaassii  èè  ssuuffffiicciieennttee  iinnddiiccaarree::

aa))  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee,,  iill  ccooggnnoommee  ee  iill  nnoommee,,  iill  lluuooggoo  ee  llaa  ddaattaa  ddii  nnaasscciittaa,,  iill  sseessssoo  ee  iill  ddoommiicciilliioo

ffiissccaallee;;

bb))  ppeerr  ii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssii  ddaallllee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee,,  llaa  ddeennoommiinnaazziioonnee,,  llaa  rraaggiioonnee  ssoocciiaallee  oo  llaa  ddiittttaa,,  iill

ddoommiicciilliioo  ffiissccaallee  oo  iill  ddoommiicciilliioo  ddeellllaa  sseeddee  lleeggaallee  aallll’’eesstteerroo..  PPeerr  llee  ssoocciieettàà,,  aassssoocciiaazziioonnii  oo  aallttrree

oorrggaanniizzzzaazziioonnii  sseennzzaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ggiiuurriiddiiccaa,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnoollttrree  iinnddiiccaattii  ggllii  eelleemmeennttii  ddii  ccuuii  aallllaa

lleetttteerraa  aa))  ppeerr  aallmmeennoo  uunnaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  nnee  hhaannnnoo  llaa  rraapppprreesseennttaannzzaa..

NNeellll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  sseeddee  oo  ddeell  ddoommiicciilliioo  ffiissccaallee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssppeecciiffiiccaattii  llaa  vviiaa,,  iill  nnuummeerroo  cciivviiccoo

ee  iill  ccooddiiccee  ddii  aavvvviiaammeennttoo  ppoossttaallee..

NNOOTTEE

OOllttrree  qquuaannttoo  eevviiddeennzziiaattoo  aallllee  lleetttteerree  aa))  ee  bb))  ddeell  ppuunnttoo  33..22  nneell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  eevveennttuuaallii

eelleemmeennttii  ddii  pprreecciissaazziioonnee  oollttrree  aa  qquueellllii  ggii àà  ccoonntteennuuttii  nneeggllii  aallttrrii  qquuaaddrrii  ddeell  mmooddeelllloo..

FFIIRRMMAA

IIll  mmooddeelllloo  vvaa  ffiirrmmaattoo::

−−  ssee  èè  ddeeppoossiittaattoo  uunn  aattttoo  ttrraa  vviivvii,,  ddaall  nnoottaaiioo

−−  ssee  èè  aattttoo  mmoorrttiiss  ccaauussaa  ddaaggllii  eerreeddii  oo  ddaaii  lleeggaattaarrii  ((ccoonnggiiuunnttaammeennttee,,  ssee  ccoossttiittuuiissccee  aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà;;  

ssee  ll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  èè  ccoonntteennuuttoo  iinn  uunn  ddooccuummeennttoo  sseeppaarraattoo  èè  ssuuffffiicciieennttee  llaa  ffiirrmmaa  ddii  uunn  

eerreeddee  oo  ddii  uunn  lleeggaattaarriioo))..



NNeell  sseeccoonnddoo  ccaassoo  llaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo  èè  rriicchhiieessttaa  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa

ee  qquuiinnddii,,  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.

La sottoscrizione, in tal caso, vale come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.


