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 MMOODDEELLLLOO  II22

 MMooddiiffiiccaa  ee  ccaanncceellllaazziioonnee  ddii  iimmpprreennddiittoorree  iinnddiivviidduuaallee  ddaall  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee

 

 AAvvvveerrtteennzzee  ggeenneerraallii

 Si raccomanda di indicare nell’apposito spazio, in alto sulla 1ª pagina, il numero di telefono dello

studio, associazione, ecc., che presenta il modello allo sportello o lo invia per posta, per agevolare i

contatti con l’ufficio.

 Il modello è assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

 

 SSooggggeettttii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddeell  mmooddeelllloo

 LLee  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee  cchhee  eesseerrcciittaannoo  uunn’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccaa  ccoonn  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii::

••  IImmpprreennddiittoorree  ccoommmmeerrcciiaallee  iinnddiivviidduuaallee  ((nnoonn  ppiiccccoolloo))  eesseerrcceennttee  uunn''aattttiivviittàà  rriiccoommpprreessaa  ffrraa  qquueellllee

iinnddiiccaattee  ddaallll''  aarrtt..  22119955  cc..cc..

••  PPiiccccoolloo  iimmpprreennddiittoorree  ccoommmmeerrcciiaallee  ddii  ccuuii  aallll''  aarrtt..  22008833  cc..cc..

••  CCoollttiivvaattoorree  ddiirreettttoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  22008833  cc..cc..

••  IImmpprreennddiittoorree  aaggrriiccoolloo  ((nnoonn  ccoollttiivvaattoorree  ddiirreettttoo))  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  22113355  cc..cc..

PPeerr  llee  rreellaattiivvee  ddeeffiinniizziioonnii  ssii  vveeddaannoo  llee  iissttrruuzziioonnii  aall  mmoodd..  II11..

FFiinnaalliittàà  ddeell  mmooddeelllloo

IIll  mmooddeelllloo  II22  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr::

11..  rriicchhiieeddeerree  ll''iissccrriizziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ((sseezziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  oo  sseezziioonnee  ssppeecciiaallee))  ddeellllee

mmooddiiffiiccaazziioonnii  rreellaattiivvee  aaii  ddaattii  ggeenneerraallii  ddeellll''iimmpprreessaa  iinnddiivviidduuaallee

22..  rriicchhiieeddeerree  uunnaa  mmooddiiffiiccaa  nneellll’’iinnqquuaaddrraammeennttoo  ddeellllee  iimmpprreessee  iinnddiivviidduuaallii  nneellllee  ddiivveerrssee  sseezziioonnii  ddeell

rreeggiissttrroo  iimmpprreessee

33..  rriicchhiieeddeerree  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeellll’’iimmpprreessaa  iinnddiivviidduuaallee  ddaall  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee

44..  ppeerr  ddeennuunncciiaarree  aall  RReeppeerrttoorriioo  EEccoonnoommiiccoo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  llaa  mmooddiiffiiccaa  ddeeii  ddaattii  eeccoonnoommiiccii  eedd

aammmmiinniissttrraattiivvii..

UUffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  aallllaa  rriicceezziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo

EE''  qquueelllloo  ddeellllaa  sseeddee  pprriinncciippaallee  ddeellll''iimmpprreennddiittoorree

PPeerrssoonnee  oobbbblliiggaattee  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo

LL''oobbbblliiggoo  rriiccaaddee  ssuull  ttiittoollaarree  ddeellll’’iimmpprreessaa  oo  eevveennttuuaallmmeennttee  ssuull  ssuuoo  pprrooccuurraattoorree

AAvvvveerrtteennzzee    ppeerr  ii  ssiinnggoollii  qquuaaddrrii



AA//EESSTTRREEMMII  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  NNEELL  RREEGGIISSTTRROO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  iill  nnuummeerroo  ddii  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee,,  llaa  pprroovviinncciiaa  pprreessssoo  llaa  qquuaallee  èè  iissccrriittttoo  eedd  iill

nnuummeerroo  RR..EE..AA..  ddeellll’’iimmpprreennddiittoorree..

FFOORRMMUULLAA  DDII  DDOOMMAANNDDAA

VVaannnnoo    iinnddiiccaattii    iill  ccooggnnoommee  ee  nnoommee  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  ee  llaa  ssuuaa  qquuaalliiffiiccaa  ((ttiittoollaarree,,  pprrooccuurraattoorree,,  eecccc))..

VVaa  ppooii  iinnddiiccaattoo  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddeellll’’iimmpprreennddiittoorree  ee  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddeellllaa  ddoommaannddaa,,  cciiooèè  ssee  ssii  ttrraattttaa  ddii

AA::  mmooddiiffiiccaa  ddeeii  ddaattii  pprreecceeddeenntteemmeennttee  iissccrriittttii,,  BB::  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  sseezziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee,,

CC::  ccaanncceellllaazziioonnee  ddaall    rreeggiissttrroo..

22//  NNUUOOVVAA  RREESSIIDDEENNZZAA  AANNAAGGRRAAFFIICCAA  DDEELLLL''  IIMMPPRREENNDDIITTOORREE

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  llaa  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ssii  èè  vveerriiffiiccaattaa  ee  llaa  nnuuoovvaa  rreessiiddeennzzaa  ddeell  ttiittoollaarree,,  ccoommpplleettaa

ddii  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  eesssseennzziiaallii  ppeerr  llaa  ssuuaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee..

SSee  iill  ttiittoollaarree  hhaa  ddoommiicciilliioo  ddiivveerrssoo  ddaallllaa  rreessiiddeennzzaa,,  vvaa  iinnddiiccaattoo  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ppeerr  llaa

rreessiiddeennzzaa  nneell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE..

33//  LLIIMMIITTAAZZIIOONNEE  AALLLLAA  CCAAPPAACCIITTAA    DD''AAGGIIRREE  DDEELLLL''IIMMPPRREENNDDIITTOORREE

VVaa  ccoommppiillaattoo  ssoolloo  ssee  vviieennee  mmooddiiffiiccaattaa  llaa  ccaappaacciittàà  ggiiuurriiddiiccaa  ddeellll’’iimmpprreennddiittoorree..

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  llaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  èè  aavvvveennuuttaa  llaa  mmooddiiffiiccaa  ddeelllloo  ssttaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  ((aattttrriibbuuzziioonnee  oo  cceessssaazziioonnee))

ee  iill  ttiippoo  ddii  ssttaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  ttrraa  qquueellllii  pprreevviissttii,,  bbaarrrraannddoo  llee  ccaasseellllee  ccoorrrriissppoonnddeennttii..

NNeell  ccaassoo  ddii  aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  ssttaattoo  ggiiuurriiddiiccoo  vvaa  iinnddiiccaattoo  iill  ccooggnnoommee  ee  iill  nnoommee  ddeell

rraapppprreesseennttaannttee  dd’’iinnccaappaaccee  ((eess..  ttuuttoorree  ddeellll’’iinntteerrddeettttoo,,  ccuurraattoorree  ddeellll’’iinnaabbiilliittaattoo,,  eecccc..))  aalllleeggaannddoo

ll’’IInntteerrccaallaarree  PP,,  ccoonn  ttuuttttii  ii  ddaattii  rreellaattiivvii  aall  rraapppprreesseennttaannttee..

44//  NNUUOOVVAA  DDIITTTTAA

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  ll’’iimmpprreennddiittoorree  hhaa  ddeecciissoo  llaa    mmooddiiffiiccaa,,  nnoonncchhéé  llaa  nnuuoovvaa  ddeennoommiinnaazziioonnee

aassssuunnttaa  ddaallll’’iimmpprreessaa  iinnddiivviidduuaallee..

LLaa  ddiittttaa  èè  ccoossttiittuuiittaa  oo  sseemmpplliicceemmeennttee  ddaall  ccooggnnoommee  ee  nnoommee  ddeell  ttiittoollaarree,,  oo  ddaa  uunn  nnoommee  ddii  ffaannttaassiiaa,,

sseegguuiittoo  aallmmeennoo  ddaall  ccooggnnoommee  oo  ddaallllee  iinniizziiaallii  ddeell  ttiittoollaarree..

55//  NNUUOOVVAA    SSEEDDEE    DDEELLLL’’IIMMPPRREESSAA

SSii  ccoommppiillaa  ssoolloo  ssee  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  èè  aavvvveennuuttoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  sstteessssaa  pprroovviinncciiaa..



VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  llaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  èè  aavvvveennuuttoo  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  eedd  iill  nnuuoovvoo  iinnddiirriizzzzoo  ddeellllaa  sseeddee

ddeellll''iimmpprreessaa,,  ccoommpplleettoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  eesssseennzziiaallii  ppeerr  llaa  ssuuaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee..

QQuuaalloorraa  llaa  sseeddee  pprreecceeddeennttee  ssiiaa  ddiivveennuuttaa  uunnaa  uunniittàà  llooccaallee,,  ttaallee  mmooddiiffiiccaazziioonnee  vvaa  ddeennuunncciiaattaa

ccoommppiillaannddoo  aanncchhee  iill  qquuaaddrroo  NNOOTTEE..

SSee  pprreessssoo  iill  nnuuoovvoo  iinnddiirriizzzzoo  ddeellllaa  sseeddee  eerraa  ggiiàà  uubbiiccaattaa  uunn’’uunniittàà  llooccaallee  ddeellllaa  sstteessssaa  iimmpprreessaa  ll’’uuffffiicciioo

pprroovvvveeddeerràà  aa  ccaanncceellllaarree  ll’’uunniittàà  llooccaallee  iimmppuuttaannddoo  eevveennttuuaallmmeennttee  ii  ddaattii  eeccoonnoommiiccii  ssuullllaa  nnuuoovvaa  sseeddee

lleeggaallee,,  ssaallvvoo  ddiivveerrssaa  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  rriicchhiieeddeennttee  ddaa  pprreecciissaarree  nneell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE..

NNeell  ccaassoo  ddii  iimmpprreessaa  eesseerrcceennttee  iinn  ttuuttttoo  oo  iinn  ppaarrttee  aattttiivviittàà  aaggrriiccoollaa,,  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllaa  sseeddee

pprriinncciippaallee  ddeellll’’iimmpprreessaa  ssii  ddoovvrràà  ffaarr  rriiffeerriimmeennttoo  iinn  ggeenneerraallee  aa  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  ““ddeennuunncciiaa  ddii

vvaarriiaazziioonnee  ddaattii””  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  II..VV..AA..  ccoommppeetteennttee..

NNeell  ccaassoo  ddii  iimmpprreessaa  eesseerrcceennttee  aattttiivviittàà  nnoonn  aaggrriiccoollaa  ssii  ddoovvrràà  iinnvveeccee  ffaarr  rriiffeerriimmeennttoo,,  ppeerr

ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllaa  sseeddee  pprriinncciippaallee  iinn  ggeenneerraallee  aall  lluuooggoo  ddoovvee  vviieennee  eeffffeettttiivvaammeennttee  ssvvoollttaa

ll’’aattttiivviittàà..

IInn  ccaassoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  sseeddee  ddaa  aallttrraa  pprroovviinncciiaa  ssii  uuttiilliizzzzaa  iill  mmooddeelllloo  II11..

IInn  ccaassoo  ddii  iissccrriizziioonnee  iinn  uunnaa  pprroovviinncciiaa  ppeerr  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  sseeddee  pprriinncciippaallee  iinn  aallttrraa  pprroovviinncciiaa  ssii

ccoommppiillaa  iill  qquuaaddrroo  1155  ppeerr  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddaall  rreeggiissttrroo  iimmpprreessee..

66//  VVAARRIIAAZZIIOONNII  DDII  IINNSSEEGGNNAA  NNEELLLLAA  SSEEDDEE

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  llaa  vvaarriiaazziioonnee  èè  aavvvveennuuttaa..

VVaa  ssppeecciiffiiccaattoo  ssee  èè  ssttaattaa  eelliimmiinnaattaa  ooggnnii  iinnsseeggnnaa  pprreecceeddeenntteemmeennttee  ddeennuunncciiaattaa  oo  ssee  èè  ssttaattaa  aaddoottttaattaa

uunnaa  nnuuoovvaa  oodd  uunnaa  pprriimmaa  iinnsseeggnnaa..  IInn  qquueessttoo  sseeccoonnddoo  ccaassoo,,  llaa  nnuuoovvaa  oo  pprriimmaa  iinnsseeggnnaa  ddeevvee  eesssseerree

iinnddiiccaattaa  ssoolloo  ssee  iiddeennttiiffiiccaattiivvaa  ddeell  llooccaallee,,  ee  qquuiinnddii  ddiivveerrssaa  ddaallllaa  ddiittttaa  ee  nnoonn  ggeenneerriiccaa  ((ccoommee,,  aadd

eesseemmppiioo,,  ““ssuuppeerrmmeerrccaattoo””,,  ““rriissttoorraannttee””,,  ““ppeennssiioonnee””,,  eecccc..))..

77//  VVAARRIIAAZZIIOONNII  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  NNOONN  AAGGRRIICCOOLLEE  EESSEERRCCIITTAATTEE  NNEELLLLAA  SSEEDDEE

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

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

..................,,  pprroodduuzziioonnee  ddii  ....................VVaannnnoo  qquuiinnddii  iinnddiiccaattee  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  pprrooddoottttii  ee  sseerrvviizzii  ttrraattttaattii

((aalliimmeennttaarrii,,  mmoobbiillii,,  eecccc..))..

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

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

““ccoommmmeerrcciioo  aall  ddeettttaagglliioo  ddii  aabbbbiigglliiaammeennttoo””))..

SSee  ll’’aattttiivviittàà  ddeennuunncciiaattaa  èè  ssooggggeettttaa  aadd  iissccrriizziioonnee  iinn  aallbbii,,  eecccc,,  lliicceennzzee,,  eecccc..,,  ddeennuunncciiaa  oo  ccoommuunniiccaazziioonnee

pprreevveennttiivvaa  aadd  aallttrroo  EEnnttee  oo  AAuuttoorriittàà  ooccccoorrrree  iinnddiiccaarrnnee  ggllii  eessttrreemmii  nneeii  qquuaaddrrii  1111,,  1122  ee  1133..



SSee  ttrraattttaassii  ddii  ccoommmmeerrcciioo  aall  ddeettttaagglliioo  iinn  sseeddee  ffiissssaa  vvaa  sseemmpprree  ccoommppiillaattoo  iill  qquuaaddrroo  1199..

SSee  ttrraattttaassii  ddii  ssoossppeennssiioonnee    ddii  aattttiivviittàà  vvaa  iinnddiiccaattaa  qquuaallee  ffrraa  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  nneellllaa  sseeddee,,  vvaa  iinnddiiccaattaa  ll''aattttiivviittàà  cchhee  èè  cceessssaattaa..

SSee  èè  cceessssaattaa  ttuuttttaa  ll''aattttiivviittàà  pprreecceeddeenntteemmeennttee  eesseerrcciittaattaa  nneeii  llooccaallii  ddeellllaa  sseeddee,,  ee  qquueessttaa  èè  ll''uunniiccaa  aattttiivviittàà

ddeellll''iimmpprreessaa  nnoonn  ssii  ccoommppiillaa  qquueessttoo  qquuaaddrroo,,  mmaa  iill  ssuucccceessssiivvoo  qquuaaddrroo  1155  ppeerr  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee

ddeellll’’iimmpprreessaa  sstteessssaa..

IIll  qquuaaddrroo  77  ppuuòò  eesssseerree  ccoommppiillaattoo  aanncchhee  iinn  ppiiùù  ddii  uunnaa  ddeellllee  ssuuee  ppaarrttii,,  ddeennuunncciiaannddoo  ccoonntteessttuuaallmmeennttee,,

ppeerr  eesseemmppiioo,,  ll''iinniizziioo  ddii  uunn''aattttiivviittàà  nnoonn  aaggrriiccoollaa  nneellllaa  sseeddee  ee  llaa  cceessssaazziioonnee  ddii  ttuuttttaa  oo  ppaarrttee  ddeellll’’aattttiivviittàà

ggiiàà  eesseerrcciittaattaa  nneellllaa  sseeddee..

77BB//VVAARRIIAAZZIIOONNII    DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  AAGGRRIICCOOLLEE  EESSEERRCCIITTAATTEE  DDAALLLL’’IIMMPPRREESSAA

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  llaa  vvaarriiaazziioonnee  èè  aavvvveennuuttaa..

VVaa  pprreecciissaattoo  iill  ttiippoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  aaggrriiccoollaa  eesseerrcciittaattaa  ddaallll’’iimmpprreessaa,,  eelleennccaannddoo,,  ccoonn  ddeennoommiinnaazziioonnii

ggeenneerriicchhee,,  llee  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnii  pprroodduuttttiivvee  ttrraattttaattee;;  eess..  ccoollttiivvaazziioonnii  ffoorraaggggiieerree,,  ccoollttiivvaazziioonnii  ddeellllaa  vviittee,,

ddeellll’’oolliivvoo,,  ddii  aaggrruummii,,  aalllleevvaammeennttoo  ddii  vvaacccchhee  ddaa  llaattttee,,  eecccc..

VVaannnnoo  iinnddiiccaattee  iinnoollttrree  llee  pprroovviinnccee  oovvee  vviieennee  eeffffeettttiivvaammeennttee  ssvvoollttaa  ll’’aattttiivviittàà..

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

ttuuttttaa  ll’’aattttiivviittàà  aaggrriiccoollaa  pprreecceeddeenntteemmeennttee  eesseerrcciittaattaa,,  ee  qquueessttaa  eerraa  ll’’uunniiccaa  aattttiivviittàà,,  nnoonn  ssii  ccoommppiillaa

qquueessttoo  qquuaaddrroo,,  mmaa  iill  ssuucccceessssiivvoo  qquuaaddrroo  1155..

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ll’’iimmpprreessaa  aaggrriiccoollaa  eesseerrcciittii  aanncchhee  uunnaa  aattttiivviittàà  nnoonn  aaggrriiccoollaa,,  ee  cceessssii  ssoollttaannttoo  qquueellllaa

aaggrriiccoollaa,,  oollttrree  aall  pprreesseennttee  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  iill  qquuaaddrroo  1166  ppeerr  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddaallllaa  sseezziioonnee

ssppeecciiaallee  ee  nnoonn  iill  qquuaaddrroo  1155..

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

ppeerr  eesseemmppiioo,,  ll’’iinniizziioo  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  aattttiivviittàà  aaggrriiccoollaa  ee  llaa  cceessssaazziioonnee  ddii  ttuuttttaa  oo  ppaarrttee  ddeellll’’aattttiivviittàà

aaggrriiccoollaa  ggiiàà  eesseerrcciittaattaa..

99//NNUUOOVVAA  AATTTTIIVVIITTÀÀ  UUNNIICCAA  OO  PPRREEVVAALLEENNTTEE  EESSEERRCCIITTAATTAA  DDAALLLL''IIMMPPRREESSAA

IIll  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  ssoolloo  ssee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  pprreevvaalleennttee  oo  uunniiccaa  èè  vvaarriiaattaa  aa  sseegguuiittoo  ddeellllee

nnoottiizziiee  iinnddiiccaattee  nneeii  qquuaaddrrii  77  ee  77BB..

VVaa  ccoommppiillaattoo  ssiiaa  ddaallll’’iimmpprreessaa  cchhee  eesseerrcciittaa  ssoollttaannttoo  aattttiivviittàà  aaggrriiccoollaa  oo  nnoonn  aaggrriiccoollaa,,  ssiiaa  ddaallll’’iimmpprreessaa

cchhee  eesseerrcciittaa  eennttrraammbbee  llee  aattttiivviittàà..



99BB//  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  IIMMPPRREENNDDIITTOORREE  AAGGRRIICCOOLLOO  AA  TTIITTOOLLOO  PPRRIINNCCIIPPAALLEE

IIll  qquuaaddrroo  ppuuòò  eesssseerree  ccoommppiillaattoo  ssoolloo  ddaallll’’iimmpprreennddiittoorree  aaggrriiccoolloo  cchhee,,  aa  ddeeccoorrrreerree  ddaa  uunnaa  cceerrttaa  ddaattaa,,

ppoossssiieeddee  ii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaallll’’aarrtt..  1122  11°°  ccoommmmaa  lleeggggee  115533//11997755..

1100//  VVAARRIIAAZZIIOONNEE  DDII  CCAARRIICCHHEE  EE  QQUUAALLIIFFIICCHHEE  NNEELLLLAA  SSEEDDEE

QQuueessttoo  qquuaaddrroo  rriippoorrttaa  ii  ddaattii  ssuullllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ccaarriicchhee  ((eevveennttuuaallii))  pprreevviissttee  ddaall  ccooddiiccee  cciivviillee  oo  ccaarriicchhee

tteeccnniicchhee  ((  ddiirreettttoorree  tteeccnniiccoo,,  eecccc..))  pprreeppoossttee  aallll’’iimmpprreessaa  iinn  ssèè  oo  aallll’’aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  nneellllaa  sseeddee  pprriinncciippaallee..

PPeerr  cciiaassccuunnaa  ccaarriiccaa  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  llaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  ll''eevveennttoo  ssii  èè  vveerriiffiiccaattoo  eedd  iill  ccooggnnoommee  ee  nnoommee  ddeellllaa

ppeerrssoonnaa  iinntteerreessssaattaa,,  ssppeecciiffiiccaannddoo,,  ttrraammiittee  bbaarrrraattuurraa  ddeellll''aappppoossiittaa  ccaasseellllaa,,  ssee  ttrraattttaassii  ddii  aattttrriibbuuzziioonnee,,

ccoonnffeerrmmaa,,  mmooddiiffiiccaa  oo  cceessssaazziioonnee,,  ee  iinnddiiccaannddoo  nneellllaa  rriiggaa  ssuucccceessssiivvaa  iill  ttiippoo  ddii  ccaarriiccaa  oo  ppootteerrii  ddii  ccuuii

ttrraattttaassii..

SSoolloo  nneell  ccaassoo  ddii  aattttrriibbuuzziioonnee  oo  mmooddiiffiiccaa  ddii  ccaarriiccaa,,  ppeerr  cciiaassccuunnaa  ppeerrssoonnaa  vvaa  aalllleeggaattoo  uunn  IInntteerrccaallaarree  PP..

TTiittoollii  aabbiilliittaattiivvii  rreellaattiivvii  aallllee  aattttiivviittàà    ddeellllaa  sseeddee

1111//  IISSCCRRIIZZIIOONNII  IINN  AALLBBII,,  RRUUOOLLII,,  EELLEENNCCHHII,,  RREEGGIISSTTRRII,,  EECCCC....

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni dell’imprenditore in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., alle

quali è eventualmente subordinato l’esercizio delle attività denunciate nei quadri 7 e 7B.

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.), la data e il numero del provvedimento.

1122//  LLIICCEENNZZEE  OO  AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNII

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  ggllii  eessttrreemmii  ddeellllee  lliicceennzzee  oo  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  rriillaasscciiaattee  aallll’’iimmpprreessaa,,  aallllee  qquuaallii

eevveennttuuaallmmeennttee    èè  ssuubboorrddiinnaattoo  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddeennuunncciiaattee  nneeii  qquuaaddrrii  77  ee  77BB..

VVaannnnoo  ccoommppiillaattee  llee  ccaasseellllee  iinntteerreessssaattee,,  rriippoorrttaannddoo  ll''EEnnttee  oo  ll''AAuuttoorriittàà  cchhee  hhaa  rriillaasscciiaattoo  llaa  lliicceennzzaa  oo

aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  llaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  ((eess..  ccoommmmeerrcciioo  aall  mmiinnuuttoo)),,  llaa  ddaattaa  eedd  iill  nnuummeerroo  ddeell

pprroovvvveeddiimmeennttoo..

1133//  DDEENNUUNNCCIIAA  DDII  IINNIIZZIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  OO  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddeennuunncciiaa  ddii  iinniizziioo  aattttiivviittàà  oo  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aallll’’EEnnttee

oo  AAuuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee,,  qquuaalloorraa  qquueessttoo  aaddeemmppiimmeennttoo  ccoossttiittuuiissccaa  iill  pprreessuuppppoossttoo  ppeerr  iinniizziiaarree  ll’’aattttiivviittàà..

VVaannnnoo  ppooii  iinnddiiccaattii  iinn  ssiinntteessii  iill  ttiippoo  ddii  aattttiivviittàà  ee  ll’’EEnnttee  oo  ll’’AAuuttoorriittàà  ccoommppeetteennttii..

1199//  CCOOMMMMEERRCCIIOO  AALL  DDEETTTTAAGGLLIIOO  IINN  SSEEDDEE  FFIISSSSAA  ((DD..LLGGSS..111144//9988))



Questo quadro va compilato solo dai commercianti al dettaglio in sede fissa per denunciare:

• la superficie di vendita in metri quadrati dell’esercizio commerciale ubicato nella sede in caso di

compilazione del quadro 5;

• le variazioni della superficie di vendita dell’esercizio commerciale ubicato nella sede e

denunciata in precedenza.

Va indicato anche il settore merceologico relativo: alimentare, non alimentare, alimentare/non

alimentare.

1155//  IISSTTAANNZZAA  DDII  CCAANNCCEELLLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''  IIMMPPRREESSAA

VVaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  ddii  eeffffeettttiivvaa  cceessssaazziioonnee  ddii  ooggnnii  aattttiivviittàà  eedd  iill  mmoottiivvoo::

LLaa  ccaasseellllaa  11))  vvaa  bbaarrrraattaa  qquuaannddoo  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  èè  rriicchhiieessttaa  aa  sseegguuiittoo  ddii  cceessssaazziioonnee  ddii  ooggnnii  aattttiivviittàà

nneellllaa  pprroovviinncciiaa  ((sseennzzaa  cceessssiioonnee  dd’’aazziieennddaa))..

LLaa  ccaasseellllaa  22))  vvaa  bbaarrrraattaa  qquuaannddoo  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  èè  rriicchhiieessttaa  aa  sseegguuiittoo  ddii  cceessssiioonnee  ddeellll''uunniiccaa  aazziieennddaa..

IInn  qquueessttoo  ccaassoo  vvaa  ccoommppiillaattoo  aanncchhee  iill  ssuucccceessssiivvoo  qquuaaddrroo  1177..

LLaa  ccaasseellllaa  33))  vvaa  bbaarrrraattaa  qquuaannddoo  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  èè  rriicchhiieessttaa  aa  sseegguuiittoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  sseeddee

pprriinncciippaallee  iinn  aallttrraa  pprroovviinncciiaa..  IInn  ttaall  ccaassoo  vvaa    iinnddiiccaattaa  aanncchhee    llaa  ssiiggllaa  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  eedd  iill  ccoommuunnee  oovvee

vviieennee  ttrraassffeerriittaa..

NNeell  ccaassoo  ll’’iimmpprreessaa  ccoonnttiinnuuii    ll’’aattttiivviittàà  nneellllaa  pprroovviinncciiaa  oorriiggiinnaarriiaa,,  ssii  ppoossssoonnoo  vveerriiffiiccaarree  ttrree  ccaassii::

aa))  ssii  mmaannttiieennee  ll’’aattttiivviittàà  aalllloo  sstteessssoo  iinnddiirriizzzzoo  sseennzzaa  aallccuunnaa  mmooddiiffiiccaazziioonnee::  iinn  ttaall  ccaassoo  vvaa  bbaarrrraattaa  llaa

ccaasseellllaa  AA))..  LL’’uuffffiicciioo  ddeell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  pprroovvvveeddeerràà  aallll’’iissccrriizziioonnee  ddeellll’’uunniittàà  llooccaallee  ((nnoonn  èè

nneecceessssaarriioo  aalllleeggaarree  iill  mmooddeelllloo  UULL));;

bb))  ll’’aattttiivviittàà  èè  mmaanntteennuuttaa  iinn  uunnaa  oo  ppiiùù  uunniittàà  llooccaallii  ggiiàà  ddeennuunncciiaattaa//ee::  vvaa  bbaarrrraattaa  llaa  ccaasseellllaa  BB))  iinnddiiccaannddoo

pprreessssoo  qquuaallee//qquuaallii  uunniittàà  llooccaallee//ii  ssii  ccoonnttiinnuuaa  aa  ssvvoollggeerree  ll’’aattttiivviittàà..  NNeell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE  vvaa  iinnddiiccaattaa  llaa

cceessssaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  uulltteerriioorrii  uunniittàà  llooccaallii;;

cc))  ssii  aapprree  uunnaa  uunniittàà  llooccaallee::  iinn  ttaall  ccaassoo  vvaa  bbaarrrraattaa  llaa  ccaasseellllaa  CC))  ee  ssii  aalllleeggaa  iill  mmooddeelllloo  UULL  ppeerr

ll’’aappeerrttuurraa..

LLaa  ccaasseellllaa  44))  vvaa  bbaarrrraattaa  qquuaannddoo    llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  èè  rriicchhiieessttaa  ppeerr  uunn  mmoottiivvoo  nnoonn  pprreevviissttoo  ddaall  qquuaaddrroo::

ttaallee  mmoottiivvoo  vvaa  ssiinntteettiiccaammeennttee  ddeessccrriittttoo  nneellllaa  rriiggaa..

1166//    IISSCCRRIIZZIIOONNEE  NNEELLLLEE  SSEEZZIIOONNII  DDEELL  RREEGGIISSTTRROO  IIMMPPRREESSEE

IIll  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo::

aa))  nneell  ccaassoo  ddii  sseemmpplliiccee  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  sseezziioonnee  ((aadd    eesseemmppiioo,,  uunn  ssooggggeettttoo  ggiiàà  ppiiccccoolloo  iimmpprreennddiittoorree

ccoommmmeerrcciiaallee  cchhee  ssii  qquuaalliiffiiccaa  iimmpprreennddiittoorree  ccoommmmeerrcciiaallee))::  iinn  ttaall  ccaassoo  vvaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  ddeellll’’eevveennttoo



rriicchhiieeddeennddoo  nneellllaa  ccoolloonnnnaa  ddii  ssiinniissttrraa  ll’’iissccrriizziioonnee  nneellllaa  nnuuoovvaa  sseezziioonnee  ee  nneellllaa  ccoolloonnnnaa  ddii  ddeessttrraa  llaa

ccaanncceellllaazziioonnee  ddaallllaa  pprreecceeddeennttee  sseezziioonnee;;..

bb))  qquuaannddoo,,  aa  sseegguuiittoo  ddeellllee  mmooddiiffiicchhee  rreellaattiivvee  aallll’’aattttiivviittàà,,  uunn  ssooggggeettttoo  ddeevvee  eesssseerree  iissccrriittttoo  iinn  uunnaa

uulltteerriioorree  sseezziioonnee  ddeell  rreeggiissttrroo  ((aadd  eesseemmppiioo,,  uunn  ppiiccccoolloo  iimmpprreennddiittoorree  ccoommmmeerrcciiaallee  cchhee  iinniizzii  aanncchhee

uunn’’aattttiivviittàà  aaggrriiccoollaa  ee  cchhee,,  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee,,  cchhiieeddee  ddii  eesssseerree  iissccrriittttoo  qquuaallee  iimmpprreennddiittoorree  aaggrriiccoolloo))::

iinn  ttaall  ccaassoo  nneellllaa  ccoolloonnnnaa  ddii  ssiinniissttrraa  vvaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  ddii  ddeeccoorrrreennzzaa  ddeellll’’eevveennttoo  ee  llee  uulltteerriioorrii  sseezziioonnii

nneellllee  qquuaallii  ll’’iimmpprreennddiittoorree  cchhiieeddee  ddii  eesssseerree  iissccrriittttoo  aa  sseegguuiittoo  ddeellllee  mmooddiiffiicchhee  ((nneellll’’eesseemmppiioo,,

ll’’iimmpprreennddiittoorree  bbaarrrreerràà  llaa  ccaasseellllaa  ““qquuaallee  iimmpprreennddiittoorree  aaggrriiccoolloo””));;

cc))  qquuaannddoo,,  aa  sseegguuiittoo  ddeellllee  mmooddiiffiicchhee  rreellaattiivvee  aallll’’aattttiivviittàà,,  uunn  ssooggggeettttoo  ddeevvee  eesssseerree  ccaanncceellllaattoo  ddaa  uunnaa

sseezziioonnee  ddeell  rreeggiissttrroo  ((aadd  eesseemmppiioo,,  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  èè  ppiiccccoolloo  iimmpprreennddiittoorree  ccoommmmeerrcciiaallee  eedd

iimmpprreennddiittoorree  aaggrriiccoolloo  ee  cceessssii  ll’’aattttiivviittàà  aaggrriiccoollaa  ee  qquuiinnddii  cchhiieeddee  ddii  eesssseerree  ccaanncceellllaattoo  qquuaallee

iimmpprreennddiittoorree  aaggrriiccoolloo))::  iinn  ttaall  ccaassoo  nneellllaa  ccoolloonnnnaa  ddii  ddeessttrraa  vvaa  iinnddiiccaattaa  llaa  ddaattaa  ddii  ddeeccoorrrreennzzaa

ddeellll’’eevveennttoo  ee  llee  sseezziioonnii  ddaallllee  qquuaallii  ll’’iimmpprreennddiittoorree  cchhiieeddee  ddii  eesssseerree  ccaanncceellllaattoo  aa  sseegguuiittoo  ddeellllee

mmooddiiffiicchhee  ((nneellll’’eesseemmppiioo,,  ll’’iimmpprreennddiittoorree  bbaarrrreerràà  ssoollttaannttoo  llaa  ccaasseellllaa  ““qquuaallee  iimmpprreennddiittoorree  aaggrriiccoolloo””))..

1177//  IIMMPPRREESSAA  SSUUBBEENNTTRRAANNTTEE  NNEELLLL''  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEELLLLAA  SSEEDDEE

IIll  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  qquuaannddoo  vvii  èè  ssttaattaa  llaa  cceessssiioonnee  ddii  ttuuttttaa  ll''aattttiivviittàà  dd''iimmpprreessaa..  VVaannnnoo  iinnddiiccaattee  llaa

ddeennoommiinnaazziioonnee  ee  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddeell  ssooggggeettttoo  ssuubbeennttrraannttee  ee  iill  ttiittoolloo  ddeell  ssuubbeennttrroo  ((eess..  vveennddiittaa,,

aaffffiittttoo,,  ddoonnaazziioonnee,,  ssuucccceessssiioonnee  eerreeddiittaarriiaa,,  eecccc..))

NNOOTTEE

IIll  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  ssoollttaannttoo  ppeerr  iinnddiiccaarree  ddaattii  ee  nnoottiizziiee  nnoonn  ccoommpprreessii  nneeii  qquuaaddrrii  pprreecceeddeennttii,,  aadd  eess..

iill  ddoommiicciilliioo  ddiivveerrssoo  ddaallllaa  rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa..

DDOOCCUUMMEENNTTII  AALLLLEEGGAATTII

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  ggllii  eessttrreemmii  ddii  eevveennttuuaallii  ddooccuummeennttii  aalllleeggaattii  aallllaa  ddeennuunncciiaa  ee  nnoonn  cciittaattii  nneeii  pprreecceeddeennttii

qquuaaddrrii,,  iivvii  ccoommpprreessii  ggllii  eevveennttuuaallii  mmaannddaattii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa,,  ddii  pprrooccaacccciiaammeennttoo  dd''  aaffffaarrii,,  eecccc..

AALLTTRRII  MMOODDEELLLLII  AALLLLEEGGAATTII

VVaa  iinnddiiccaattoo  iill  nnuummeerroo  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  mmooddeellllii  aalllleeggaattii  aall  mmooddeelllloo  II22..

IInntteerrccaallaarree  PP::  ppeerr  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  ssuull  rraapppprreesseennttaannttee  dd’’iinnccaappaaccee  oo  ssuull  ttiittoollaarree  ddii  ccaarriicchhee

oo  qquuaalliiffiicchhee..



UULL::    ppeerr  ddeennuunncciiaarree  aall  RR..EE..AA..  ll’’aappeerrttuurraa,,  llaa  mmooddiiffiiccaa  oo  llaa  cchhiiuussuurraa  ddii  uunniittàà  llooccaallii..

FFIIRRMMAA

IIll  mmooddeelllloo  vvaa  ffiirrmmaattoo  ddaall  ttiittoollaarree  oo,,  ssee  pprreevviissttoo,,  ddaall  pprrooccuurraattoorree..

LLaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  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.


