
 MMOODDEELLLLOO  IINNTT..    SS

 EElleennccoo  ddeeii  ssooccii  ee  ddeeggllii  aallttrrii  ttiittoollaarrii  ddii  ddiirriittttii  ssuu  aazziioonnii  oo  qquuoottee  ssoocciiaallii

 

 AAvvvveerrtteennzzee  ggeenneerraallii

 

 SSooggggeettttii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddeell  mmooddeelllloo

••  SSoocciieettàà  aa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  lliimmiittaattaa,,  aanncchhee  uunniippeerrssoonnaallii

••  SSoocciieettàà  ppeerr  aazziioonnii    ee  iinn  aaccccoommaannddiittaa  ppeerr  aazziioonnii,,  nnoonn  qquuoottaattee  iinn  mmeerrccaattii  rreeggoollaammeennttaattii

••  SSoocciieettàà  ccooooppeerraattiivvaa  aa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iilllliimmiittaattaa

••  PPiiccccoollaa  ssoocciieettàà  ccooooppeerraattiivvaa

••  CCoonnssoorrzziioo  ccoonn  aattttiivviittàà  eesstteerrnnaa

 

 FFiinnaalliittàà  ddeell    mmooddeelllloo

 IIll  mmooddeelllloo,,  cchhee  èè  sseemmpprree  iinntteerrccaallaarree  ddeeii  mmooddeellllii  SS11,,  SS22  oo  BB,,  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo::

 AA))  ddaallllee  ss..rr..ll,,  ss..pp..aa..  ee  ss..aa..pp..aa..,,  ((aanncchhee  ssee  ccoossttiittuuiittee  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii  ssoocciieettàà  ccoonnssoorrttiillee))  nnoonn  qquuoottaattee  iinn

mmeerrccaattii  rreeggoollaammeennttaattii,,  nneeii  sseegguueennttii  ccaassii::

 A.1)  per riportare,  allegandolo al modello S1, i dati essenziali dei soci al momento della

costituzione della società e, allegandolo al modello S2 i dati medesimi in caso di trasformazione

in s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l..

 In caso di trasferimento della società da altra provincia l’ufficio di destinazione provvede ad

acquisire i dati dall’ufficio di provenienza, salvo che con l’atto di trasferimento siano state

effettuate modifiche della compagine sociale: in tal caso va compilato l’intercalare S e allegato al

modello S1.

  Nel caso di riduzione del capitale per perdite va allegato l’Intercalare S al fine di aggiornare la

composizione del capitale sociale.

 Nel caso di riduzione del capitale per esubero ex art. 2445 c.c. l’aggiornamento verrà effettuato

con il successivo deposito dell’elenco soci ai sensi dell’art. 2435 c.c. (elenco soci allegato al

bilancio d’esercizio);

 Nel caso di sottoscrizione del capitale (artt. 2444, 2420 bis) e/o di aumento a titolo gratuito dello

stesso va allegato l’Intercalare S al fine di aggiornare la composizione del capitale sociale;

 AA..22))    ppeerr  ddeeppoossiittaarree,,    aalllleeggaannddoolloo  aall  mmooddeelllloo  BB,,  ll''eelleennccoo  ddeeii  ssooccii  rriiffeerriittoo  aallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee

ddeell  bbiillaanncciioo,,  ccoonn  ll''iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  ppaarrtteecciippaazziioonnii  ((qquuoottee  oo  aazziioonnii))  ppoosssseedduuttee  ddaa  cciiaassccuunnoo  ddii  eessssii

nnoonncchhéé  ddeeii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssii  ddaaii  ssooccii  cchhee  ssoonnoo  ttiittoollaarrii  ddii  ddiirriittttii  oo  bbeenneeffiicciiaarrii  ddii  vviinnccoollii  ssuullllee

ppaarrtteecciippaazziioonnii  mmeeddeessiimmee..



 TTaallee  ddeeppoossiittoo  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattoo  ssoolloo  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ll’’eelleennccoo  ssiiaa  vvaarriiaattoo  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ggiiàà

iissccrriittttoo  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ee  rriiffeerriittoo  aallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddeell  pprreecceeddeennttee

eesseerrcciizziioo  ((ssii  vveeddaannoo  llee  iissttrruuzziioonnii  ddeell  mmooddeelllloo  BB));;

 AA..33))    ppeerr  iinnddiiccaarree  aannaalliittiiccaammeennttee,,  nneellllaa  33ªª  ppaaggiinnaa,,  ddeellll''  IInntteerrccaallaarree  SS  cchhee  vviieennee  aalllleeggaattoo  aall

mmooddeelllloo  BB,,  llee  aannnnoottaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  nneell  lliibbrroo  ddeeii  ssooccii  nneell  ppeerriiooddoo  cchhee  iinntteerrccoorrrree  ttrraa  llaa  ddaattaa  ddii

aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  aappppeennaa  cchhiiuussoo  ee  qquueellllaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo

pprreecceeddeennttee..

 AA  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  qquuaannttoo  pprreessccrriittttoo  ppeerr  llaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  mmoodduulliissttiiccaa  11999966,,  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee

aannnnoottaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  nneell  lliibbrroo  ssooccii  vvaa  eeffffeettttuuaattaa  aanncchhee  ppeerr  ss..rr..ll..  ee  ddoovvrràà  rriigguuaarrddaarree,,  ddii  rreeggoollaa,,  ii

ttrraassffeerriimmeennttii  ddii  qquuoottee  ggiiàà  iissccrriittttii  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ttrraammiittee  mmooddeelllloo  SS66  aaii  sseennssii  ddeeggllii

aarrttiiccoollii  22447799  ee  22447799  bbiiss  cc..cc..

 BB))  ddaallllee  ssoocciieettàà  ccooooppeerraattiivvee  aa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iilllliimmiittaattaa  ppeerr  ccoommuunniiccaarree  ttrriimmeessttrraallmmeennttee    aaii  sseennssii

ddeellll''aarrtt..  22552200  cc..cc..,,  llee  vvaarriiaazziioonnii  ddeeii  ssooccii,,  aalllleeggaannddoolloo  aall  mmooddeelllloo  BB..

 NNoonn  vvaa  ddeeppoossiittaattoo  iinn  nneessssuunn  ccaassoo  ll’’eelleennccoo  ssooccii  ddeellllee  ssoocciieettàà  ccooooppeerraattiivvee  aa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  lliimmiittaattaa  iinn

qquuaannttoo  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  22443355    cc..cc..  nnoonn  èè  rriicchhiiaammaattaa  ddaa  aallccuunnaa  nnoorrmmaa  iinn  tteemmaa  ddii  ssoocciieettàà

ccooooppeerraattiivvee..

 CC))  ddaaii  ccoonnssoorrzzii  ccoonn  aattttiivviittàà  eesstteerrnnaa  nneeii  sseegguueennttii  ccaassii::

 CC..11))    ppeerr  rriippoorrttaarree  ssuullllaa  11ªª  ppaaggiinnaa,,  aalllleeggaannddoolloo  aall  mmooddeelllloo  SS11,,  ii  ddaattii  eesssseennzziiaallii  ddeeii  ccoonnssoorrzziiaattii  aall

mmoommeennttoo  ddeellllaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddeell  ccoonnssoorrzziioo,,

 CC..22))  ppeerr  rriippoorrttaarree  ssuullllaa  44ªª  ppaaggiinnaa,,  aalllleeggaannddoolloo  aall  mmooddeelllloo  SS22,,  llee  vvaarriiaazziioonnii  ddeeii  ccoonnssoorrzziiaattii  aaii  sseennssii

ddeellll’’aarrtt..  22661122  cc..cc..

 IInn  nneessssuunn  ccaassoo  ddoovvrràà  eesssseerree  iinnddiiccaattoo  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  qquuoottaa  ddii  cciiaassccuunn  ccoonnssoorrzziiaattoo  iinn  qquuaannttoo  nnoonn

pprreevviissttaa  aaii  ffiinnii  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ((aarrtt..  22661122  nn..  22  cc..cc..))

 

 AAvvvveerrtteennzzee  ppaarrttiiccoollaarrii

 

 PPaaggiinnee  11  ee  22

 EELLEENNCCOO  DDEEII  SSOOCCII  EE  DDII  AALLTTRRII  TTIITTOOLLAARRII  DDII  DDIIRRIITTTTII  SSUU  AAZZIIOONNII  OO  QQUUOOTTEE

SSOOCCIIAALLII

 LLee  pprriimmee  dduuee  ppaaggiinnee  ssoonnoo  ccoommppoossttee  ddaa  nn..  55  qquuaaddrrii  uuttiilliizzzzaabbiillii  ppeerr  qquuaattttrroo  ddiivveerrssii  aaddeemmppiimmeennttii::

 AA))  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  ssooccii  iinniizziiaallii  cchhee  rriissuullttaannoo  nneellll''  aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo  ddii  ssoocciieettàà  ppeerr  aazziioonnii,,  aa

rreessppoonnssaabbiilliittàà  lliimmiittaattaa  ee  iinn  aaccccoommaannddiittaa  ppeerr  aazziioonnii,,  aanncchhee  iinn  ffoorrmmaa  ccoonnssoorrttiillee..

           IInn  ttaallee  ccaassoo  ll’’iinntteerrccaallaarree  èè  sseemmpprree  aalllleeggaattoo  aall  mmooddeelllloo  SS11..



 VVaannnnoo  ccoommppiillaattii  ttaannttii  qquuaaddrrii  qquuaannttii  ssoonnoo  ii  ssooccii  iinnddiiccaattii  nneell  qquuaaddrroo  1122  ddeell  pprreeddeettttoo  mmooddeelllloo  

SS11..

 BB))  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  ssooccii  iinniizziiaallii  cchhee  rriissuullttaannoo  nneellll''aattttoo  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddii  uunnaa  ssoocciieettàà  iinn  uunnaa

nnuuoovvaa  ss..pp..aa..,,  ss..rr..ll..  oo  ss..aa..pp..aa..  ((ll’’IInntteerrccaallaarree  SS  èè  aalllleeggaattoo  aall  mmooddeelllloo  SS22))

 CC))  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aannnnuuaallee  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  22443355  ee  22449933  cc..cc..,,  eennttrroo  ttrreennttaa  ggiioorrnnii

ddaallll''aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo,,  ddeellll''eelleennccoo  ddeeii  ssooccii  ee  ddeeggllii  aallttrrii  ssooggggeettttii  ttiittoollaarrii  ddii  ddiirriittttii  oo  bbeenneeffiicciiaarrii

ddii  vviinnccoollii  ssuullllee  ppaarrtteecciippaazziioonnii  ddeellllee  ssoocciieettàà  ppeerr  aazziioonnii  ee  iinn  aaccccoommaannddiittaa  ppeerr  aazziioonnii  nnoonn  qquuoottaattee  iinn

mmeerrccaattii  rreeggoollaammeennttaattii,,  ee  ddeellllee  ssoocciieettàà  aa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  lliimmiittaattaa..  TTaallee  eelleennccoo  vvaa  rriiffeerriittoo  aallllaa  ddaattaa  ddii

aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  eedd  èè  sseemmpprree    aalllleeggaattoo  aall  mmooddeelllloo  BB..

 SSuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  oorriieennttaammeennttii  iinntteerrpprreettaattiivvii  ddeell  CCoonnsseerrvvaattoorree  ddeellll’’uuffffiicciioo  ddeell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee

eedd  eevveennttuuaallmmeennttee  ddeell  GGiiuuddiiccee  ddeell  rreeggiissttrroo,,  iill  mmooddeelllloo  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  aanncchhee  ppeerr  iinnddiiccaarree  ii

ttiittoollaarrii  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  vviinnccoollii  qquuaallii::

••  iill  ppiiggnnoorraammeennttoo  ((ee  ggllii  eevveennttuuaallii  aattttii  ccoonnsseeqquueennzziiaallii))  ddii  qquuoottaa  ddii  ss..rr..ll..

••  iill  sseeqquueessttrroo  ((ee  ggllii  eevveennttuuaallii  aattttii  ccoonnsseeqquueennzziiaallii))  ddii  qquuoottaa  ddii  ss..rr..ll..

••  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..))

QQuuaalloorraa  ttaallee  eelleennccoo  nnoonn  ssiiaa  vvaarriiaattoo  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ggiiàà  iissccrriittttoo  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ee

rriiffeerriittoo  aallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  pprreecceeddeennttee,,  nnoonn  vvaa  ccoommppiillaattoo  ll’’IInntt..  SS  iinn

qquuaannttoo  ssoossttiittuuiittoo  ddaallll’’aannnnoottaazziioonnee,,  ddaa  eeffffeettttuuaarrssii  ssuull  mmooddeelllloo  BB,,  rreellaattiivvoo,,  aall  ddeeppoossiittoo  ddeell  bbiillaanncciioo

dd’’eesseerrcciizziioo  ((rriissppoonnddeennddoo  nneeggaattiivvaammeennttee  aallllaa  ddoommaannddaa  ““LL’’eelleennccoo  ssooccii  èè  vvaarriiaattoo  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ggiiàà

ddeeppoossiittaattoo  ee  rriiffeerriittoo  aallllaa  ddaattaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  pprreecceeddeennttee??””  ((QQuueessttaa

ddiissppoossiizziioonnee  aannddrràà  iinn  vviiggoorree  ddaallll’’11//11//22000000;;  ssii  vveeddaannoo  llee  iissttrruuzziioonnii  rreellaattiivvee  aall  mmooddeelllloo  BB))..

DD))  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  ccoommppoonneennttii  iinniizziiaallii  cchhee  rriissuullttaannoo  ddaall  ccoonnttrraattttoo  ddii    ccoonnssoorrzziioo  ccoonn  aattttiivviittàà

eesstteerrnnaa  ((ll’’iinntteerrccaallaarree  SS  èè  aalllleeggaattoo  aall  mmooddeelllloo  SS11))..

NNeellllee  iippootteessii  AA)),,  BB))  ee  CC)),,    ppeerr  cciiaassccuunn  ssoocciioo  vvaannnnoo  ccoommuunniiccaattii::

11))  iill  ccooggnnoommee  ee  nnoommee//rraaggiioonnee  oo  ddeennoommiinnaazziioonnee  ee  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddii  cciiaassccuunn  ttiittoollaarree//ccoonnttiittoollaarree..

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llaa  ttiittoollaarriittàà  ddeellllaa  qquuoottaa  ssiiaa  ddii  ssppeettttaannzzaa  ddii  ppiiùù  ssooggggeettttii  pprroo  iinnddiivviissoo,,  vvaa  iinnddiiccaattoo,,

ppeerr  cciiaassccuunn  ccoonnttiittoollaarree,,  llaa  ffrraazziioonnee  rraapppprreesseennttaattiivvaa  ddeellllee  qquuoottaa  iiddeeaallee    ((aadd..  eesseemmppiioo  llaa  qquuoottaa  ddii

lliirree  1100..000000..000000  èè  iinn  ccoommpprroopprriieettàà  ttrraa  iill  ssoocciioo  AA  ppeerr  11//33  aall  ssoocciioo  BB  ppeerr  11//33  ee  aall  ssoocciioo  CC  ppeerr  11//33));;

22))  ppeerr  llee  ss..rr..ll..,,  iill  vvaalloorree  nnoommiinnaallee,,  eesspprreessssoo  iinn  lliirree  oo  iinn  eeuurroo,,  ddeellllaa  qquuoottaa  ddii  ssppeettttaannzzaa  aadd  uunnoo  oo  ppiiùù

ttiittoollaarrii;;



33))  ppeerr  llee  ss..pp..aa..  ee  llee  ss..aa..pp..aa..  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  aazziioonnii  eedd  iill  lloorroo  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ccoommpplleessssiivvoo  eesspprreessssoo

iinn  lliirree  oo  iinn  eeuurroo..  VVaa  aallttrreessìì  iinnddiiccaattoo  ssee  ttrraattttaassii  ddii  aazziioonnii  oorrddiinnaarriiee,,  oo  ddii  aazziioonnii  pprriivviilleeggiiaattee  oo  ccoonn

pprreessttaazziioonnii  aacccceessssoorriiee  oo  ddii  aallttrroo  ttiippoo..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  uunn  mmeeddeessiimmoo  ssooggggeettttoo  ssiiaa

ttiittoollaarree//ccoonnttiittoollaarree  ddii  ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  aazziioonnii  ((aadd..  eesseemmppiioo  aazziioonnii  oorrddiinnaarriiee  ee  aazziioonnii

pprriivviilleeggiiaattee))  vvaannnnoo  ccoommppiillaattii  dduuee  oo  ppiiùù  qquuaaddrrii  ddiivveerrssii  ((ccoonn  uulltteerriioorree  iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  ddaattii

aannaaggrraaffiiccii,,  ddeell  ttiippoo  ee  ddeell  nnuummeerroo  ddii  aazziioonnii  ee  ddeell  ttiittoolloo));;

44))  iill  ““ttiittoolloo””  rraapppprreesseennttaattiivvoo  ddeell  ddiirriittttoo  ssppeettttaannttee  aall  ttiittoollaarree  oo  aaii  ccoonnttiittoollaarrii  ((pprroopprriieettàà,,  ppeeggnnoo,,

iinntteessttaazziioonnee  ffiidduucciiaarriiaa,,  uussuuffrruuttttoo))..  NNeellll’’iippootteessii  ddii  uussuuffrruuttttoo//nnuuddaa  pprroopprriieettàà  vvaannnnoo  nneell  ccoonntteemmppoo

iinnddiiccaattii  ii  ssooggggeettttii  ttiittoollaarrii  ddeellllaa  nnuuddaa  pprroopprriieettàà  ee  ddeellll’’uussuuffrruuttttoo..  QQuuaalloorraa  ttaallii  ddiirriittttii  ssppeettttiinnoo  aa  ppiiùù

ccoonnttiittoollaarrii  vvaa  aallttrreessìì  iinnddiiccaattaa  llaa  ffrraazziioonnee  rraapppprreesseennttaattiivvaa    ddeellllee  ssiinnggoollee  qquuoottee  iiddeeaallii..  NNeell  ccaassoo  iinn

ccuuii  iill  ddiirriittttoo  ppaarrzziiaarriioo  ssppeettttii  aadd  uunn  uunniiccoo  ssooggggeettttoo  ttaallee  ffrraazziioonnee  nnoonn  vvaa  iinnddiiccaattaa..

NNeellll’’iippootteessii  DD))  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  ssoolloo  iill  ccooggnnoommee  ee  nnoommee//rraaggiioonnee  oo  ddeennoommiinnaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee  iill  ccooddiiccee

ffiissccaallee  ddeeii  ccoonnssoorrzziiaattii

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ii    qquuaaddrrii  pprreevviissttii  nnoonn  ssiiaannoo  ssuuffffiicciieennttii,,  vvaa  ccoommppiillaattoo  uunn  aallttrroo  IInntteerrccaallaarree  SS..

PPaaggiinnaa  33

IINNDDIICCAAZZIIOONNEE  AANNAALLIITTIICCAA  DDEEII  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTII  DDII    AAZZIIOONNII  EE  DDII  QQUUOOTTEE

LLaa  33ªª  ppaaggiinnaa  ddeellll’’IInntteerrccaallaarree  SS  èè  ddeessttiinnaattaa  aa  ccoonntteenneerree  ll''  iinnddiiccaazziioonnee  aannaalliittiiccaa  ddeellllee  aannnnoottaazziioonnii

eeffffeettttuuaattee  nneell  lliibbrroo  ddeeii  ssooccii  ddeellllee  ssoocciieettàà  aa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  lliimmiittaattaa,,  ddeellllee  ssoocciieettàà  ppeerr  aazziioonnii  ee  iinn

aaccccoommaannddiittaa  ppeerr  aazziioonnii  nnoonn  qquuoottaattee  iinn  mmeerrccaattii  rreeggoollaammeennttaattii,,  nneell  ppeerriiooddoo  iinntteerrccoorrrreennttee  ffrraa  llaa  ddaattaa  ddii

aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  aappppeennaa  cchhiiuussoo  ee  qquueellllaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddeellll''eesseerrcciizziioo

pprreecceeddeennttee..  VVaa  ccoommppiillaattoo  uunn  qquuaaddrroo    ppeerr  ooggnnii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  aazziioonnii  oo  ddii  qquuoottaa  aavvvveennuuttoo  nneell

ppeerriiooddoo..

DDii  ooggnnii  ttrraassffeerriimmeennttoo  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii::

11))  llaa  ddaattaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo  nneell  lliibbrroo  ddeeii  ssooccii;;

22))  iill  ttiippoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ((ssee  ppeerr  aattttoo  ttrraa  vviivvii  oo  ppeerr  ssuucccceessssiioonnee  aa  ccaauussaa  ddii  mmoorrttee))

33))  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  aazziioonnii  eedd  iill  ccoorrrreellaattiivvoo  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ccoommpplleessssiivvoo  eesspprreessssoo  iinn  lliirree  oo  iinn  eeuurroo

44))  iill  ““ttiittoolloo””  rraapppprreesseennttaattiivvoo  ddeell  ddiirriittttoo  ssppeettttaannttee  aall  ttiittoollaarree  oo  aaii  ccoonnttiittoollaarrii  ((pprroopprriieettàà,,  ppeeggnnoo,,

iinntteessttaazziioonnee  ffiidduucciiaarriiaa,,  uussuuffrruuttttoo))..  NNeellll’’iippootteessii  ddii  uussuuffrruuttttoo//nnuuddaa  pprroopprriieettàà  vvaannnnoo  nneell  ccoonntteemmppoo

iinnddiiccaattii  ii  ssooggggeettttii  ttiittoollaarrii  ddeellllaa  nnuuddaa  pprroopprriieettàà  ee  ddeellll’’uussuuffrruuttttoo..  QQuuaalloorraa  ttaallii  ddiirriittttii  ssppeettttiinnoo  aa  ppiiùù

ccoonnttiittoollaarrii  vvaa  aallttrreessìì  iinnddiiccaattaa  llaa  ffrraazziioonnee  rraapppprreesseennttaattiivvaa    ddeellllee  ssiinnggoollee  qquuoottee  iiddeeaallii..  NNeell  ccaassoo  iinn

ccuuii  iill  ddiirriittttoo  ppaarrzziiaarriioo  ssppeettttii  aadd  uunn  uunniiccoo  ssooggggeettttoo  ttaallee  ffrraazziioonnee  nnoonn  vvaa  iinnddiiccaattaa..

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ii  dduuee  qquuaaddrrii  rriippoorrttaattii  iinn  33°°  ppaaggiinnaa  nnoonn  ssiiaannoo  ssuuffffiicciieennttii,,  vvaa  ccoommppiillaattoo  uunn  uulltteerriioorree

IInntteerrccaallaarree  SS..



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..

AAllttrree  aannnnoottaazziioonnii

VVaannnnoo  rriippoorrttaattee,,  aadd  eesseemmppiioo,,  llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllaa  rraaggiioonnee  ssoocciiaallee  oo  ddeellllaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  ddii  uunnaa

ssoocciieettàà  ssoocciiaa,,  oo  eevveennttuuaallii  eelleemmeennttii  ddii  pprreecciissaazziioonnee  oollttrree  aa  qquueellllii  ggiiàà  ccoonntteennuuttii  nneeggllii  aallttrrii  qquuaaddrrii  ddeell

mmooddeelllloo..

FFIIRRMMAA  DDEELLLL’’OOBBBBLLIIGGAATTOO

IInn  ccaassoo  ddii  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  11ªª,,  22ªª  oo  33ªª  ppaaggiinnaa  ddeellll’’IInntteerrccaallaarree  SS,,  iill  mmooddeelllloo  vvaa  ffiirrmmaattoo

ddaallll’’aammmmiinniissttrraattoorree..

PPaaggiinnaa  44

LLaa  44ªª  ppaaggiinnaa  ddeellll’’IInntteerrccaallaarree  SS  èè  ddeessttiinnaattaa  aa  ccoonntteenneerree::

AA))  ll''eelleennccoo  ttrriimmeessttrraallee  ddeellllee  vvaarriiaazziioonnii  ddeeii  ssooccii  ddeellllaa  ccooooppeerraattiivvaa  aa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iilllliimmiittaattaa  aaii  sseennssii

ddeellll’’aarrtt..  22552200  cc..cc..  ((ll’’IInntteerrccaallaarree  SS  èè  aalllleeggaattoo  aall  mmooddeelllloo  BB))..

BB))  ll''eelleennccoo  ddeellllee  vvaarriiaazziioonnii  ddeeii  ssooccii  ddii  ccoonnssoorrzziioo  ccoonn  aattttiivviittàà  eesstteerrnnaa  ((ll’’IInntteerrccaallaarree  SS  èè  aalllleeggaattoo  aall

mmooddeelllloo  SS22))..  IInn  ttaall  ccaassoo  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnsseerriittii  ii  ddaattii  rreellaattiivvii  aallllee  ““qquuoottee””  ddeeii  ssiinnggoollii

ccoonnssoorrzziiaattii

IInn  ccaassoo  ddii  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  ssoollaa  44ªª  ppaaggiinnaa  iill  mmooddeelllloo  nnoonn  vvaa  ffiirrmmaattoo..


