
MMOODDEELLLLOO  TTAA

IIssccrriizziioonnee  nneell  RR..II..  ddii  aattttoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriieettàà  oo  ddii  ggooddiimmeennttoo  ddii  aazziieennddaa  ((lleeggggee  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..

            SSooggggeettttii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddeell  mmooddeelllloo

IIll  nnoottaaiioo  rrooggaannttee  oo  aauutteennttiiccaannttee  ddii  aattttii  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriieett àà  oo  ddeell  ggooddiimmeennttoo  ddii  aazziieennddee

rreellaattiivvee  aadd  iimmpprreessee  ssooggggeettttee  aa  rreeggiissttrraazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22555566  cc..cc..

FFiinnaalliittàà  ddeell  mmooddeelllloo

IIll  mmooddeelllloo  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  ddeeppoossiittaarree,,  ppeerr  ll''  iissccrriizziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee,,  ii  ccoonnttrraattttii,,  ddii  ccuuii

aallll''  aarrtt..  22555566  cc..cc..,,  cchhee  hhaannnnoo  ppeerr  ooggggeettttoo  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriieett àà  oo  ddii  ggooddiimmeennttoo  ddii  aazziieennddaa..

IIll  mmooddeelllloo  nnoonn  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  ttrraassffeerriimmeennttii  ddii  aazziieennddee    vveerriiffiiccaattiissii  iinn  ccoonnsseegguueennzzaa  ddii  ffuussiioonnii  oo

sscciissssiioonnii  ddii  ssoocciieettàà..

NNeell  ccaassoo  ddii  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddii  aazziieennddaa  iinn  ssoocciieettàà,,  vvaa  pprreesseennttaattoo  iill  mmooddeelllloo  TTAA,,  mmaa  ll’’aalllleeggaazziioonnee  ddii

ccooppiiaa  ddeellll''  aattttoo  èè  ssoolloo  ffaaccoollttaattiivvaa  qquuaalloorraa  iill  mmeeddeessiimmoo  ssiiaa  ssttaattoo  ggii àà  pprreesseennttaattoo  aalllloo  sstteessssoo  uuffffiicciioo  ddeell

RR..II..  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ccoossttiittuuzziioonnee  oo  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ssoocciieett àà::  èè  ssuuffffiicciieennttee  iinnddiiccaarree  ggllii  eessttrreemmii

ddeellllaa  pprraattiiccaa  nneellllaa  qquuaallee  ll’’aattttoo  èè  ccoonntteennuuttoo..

UUffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  aallllaa  rriicceezziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo

PPoossssoonnoo  pprreesseennttaarrssii  ttrree  ccaassii::

aa))  èè  iissccrriittttoo  nneell  RR..II..  aallmmeennoo  iill  cceeddeennttee::  iill  mmooddeelllloo  vvaa  pprreesseennttaattoo  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  oovvee  èè  iissccrriittttoo  iill

cceeddeennttee;;

bb))  èè  iissccrriittttoo  ssoolloo  iill  cceessssiioonnaarriioo::  iill  mmooddeelllloo  vvaa  pprreesseennttaattoo  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  oovvee  èè  iissccrriittttoo  iill  

cceessssiioonnaarriioo;;

cc))  eennttrraammbbii  ii  ssooggggeettttii  nnoonn  ssoonnoo  iissccrriittttii  aall  RR..II..::  iill  mmoodd..  TTAA  vvaa  pprreesseennttaattoo  iinn  qquuaannttoo  ttrraattttaassii  ddii

ccoonnttrraattttoo  aavveennttee  ppeerr  ooggggeettttoo  uunn’’aazziieennddaa  ffaacceennttee  ccaassppoo  aadd  uunnaa  iimmpprreessaa  ssooggggeettttaa  aa  rreeggiissttrraazziioonnee..  IInn

ttaallee  iippootteessii  iill  mmooddeelllloo  vvaa  ddeeppoossiittaattoo  pprreessssoo  ll’’uuffffiicciioo  ddeell  rreeggiissttrroo  iimmpprreessee  nneellllaa  ccuuii  cciirrccoossccrriizziioonnee

èè  uubbiiccaattaa  llaa  rreessiiddeennzzaa  oo  llaa  sseeddee  ddeell  cceeddeennttee..



PPeerrssoonnee  oobbbblliiggaattee  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo

IIll  nnoottaaiioo  rrooggaannttee  oo  aauutteennttiiccaannttee..

AAvvvveerrtteennzzee  ppeerr  ii  ssiinnggoollii  qquuaaddrrii

AA//    EESSTTRREEMMII  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA

VVaa  iinnddiiccaattoo  iill  nn..  rreeggiissttrroo  iimmpprreessee  ee  iill  ccoorrrreellaattiivvoo  nn..  RR..EE..AA..  ddeell  cceeddeennttee  ssee  qquueessttii  èè  ggii àà  iissccrriittttoo  aall  RR..II..;;

ssee  iill  cceeddeennttee  nnoonn  èè  iissccrriittttoo  ttaallee  qquuaaddrroo  nnoonn  vvaa  ccoommppiillaattoo  ee  ggllii  eessttrreemmii  ddii  iissccrriizziioonnee  aall  RR..II..  ddeell

cceessssiioonnaarriioo  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  nneell  qquuaaddrroo  33..

SSee  nneessssuunnaa  ddeellllee  ppaarrttii  èè  iissccrriittttaa  ssii  oommeettttee  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  oorraa  rriicchhiieessttii..

BB//  EESSTTRREEMMII  DDEELLLL''AATTTTOO

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii::  llaa  ddaattaa  ddii  ssttiippuullaazziioonnee  oo  aauutteennttiiccaazziioonnee,,  iill  ccooggnnoommee  eedd  iill  nnoommee,,  iill  nnuummeerroo  ddii

rreeppeerrttoorriioo  eedd  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddeell  nnoottaaiioo  rrooggaannttee  oo  aauutteennttiiccaannttee..

11//  OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLL''  AATTTTOO

VVaa  bbaarrrraattaa  llaa  ccaasseellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  ttiippoo  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo;;  ppeerr  ii  ccaassii  nnoonn  pprreevviissttii  vvaa  sseeggnnaattaa  llaa

ccaasseellllaa    ""aallttrroo""  ee  ssppeecciiffiiccaattaa  llaa  nnaattuurraa  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo..

PPeerr  ""ggeessttiioonnee  ddii  rreeppaarrttoo""  ss''  iinntteennddee  iill  ccoonnttrraattttoo  ddii  aaffffiiddaammeennttoo  ddii  rreeppaarrttoo  ddii  aazziieennddaa  aattttuuaallmmeennttee

pprreevviissttoo  ddaallll''  aarrtt..  4411  ddeell  DD..MM..  ddeell  44..88..11998888,,  nn°°  337755..

22//  CCEEDDEENNTTEE

IIll  qquuaaddrroo  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo  ssiiaa  nneellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  iill  ttiittoollaarree  ddeellll’’aazziieennddaa  ssiiaa  uunn  uunniiccoo  ssooggggeettttoo    oovvvveerroo  --  iinn

aalltteerrnnaattiivvaa  --  nneellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  ppiiùù  ssooggggeettttii  nnee  ssiiaannoo  ccoonnttiittoollaarrii  pprroo--qquuoottaa..

UUnniiccoo  ttiittoollaarree

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  ii  ddaattii  ddii    iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  ssooggggeettttoo  cceeddeennttee::  ccooggnnoommee  ee  nnoommee,,  ssee  ppeerrssoonnaa  ffiissiiccaa,,

oovvvveerroo  ddeennoommiinnaazziioonnee  oo  rraaggiioonnee  ssoocciiaallee,,  ssee  ssoocciieettàà  oo  aallttrroo  ssooggggeettttoo  ggiiuurriiddiiccoo  nnoonncchhéé  iill  ccooddiiccee

ffiissccaallee..

CCoonnttiittoollaarrii

SSee  llaa  ppaarrttee  cceeddeennttee  èè  rraapppprreesseennttaattaa  ddaa  ppiiùù  ssooggggeettttii  ccoonnttiittoollaarrii  pprroo--qquuoottaa  ddeellllaa  pprroopprriieettàà   oo  ddii  aallttrroo

ddiirriittttoo  ddii  ggooddiimmeennttoo  ssuullll’’aazziieennddaa  ((aadd..  nneellll’’iippootteessii  ddii  ccoommuunniioonnee  eerreeddiittaarriiaa)),,  ppeerr  cciiaassccuunn  ccoonnttiittoollaarree



vvaannnnoo  iinnddiiccaattii::  iill  ccooggnnoommee  ee  nnoommee  ssee  ppeerrssoonnaa  ffiissiiccaa  oovvvveerroo  llaa  rraaggiioonnee//ddeennoommiinnaazziioonnee  ssee  ssooggggeettttoo

ddiivveerrssoo;;  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee;;  llaa  ffrraazziioonnee  rraapppprreesseennttaattiivvaa  ddeellllaa  qquuoottaa  iiddeeaallee  ddii  cciiaassccuunn  ccoonnttiittoollaarree  ((aadd  eess..

11//22,,  11//33))

33//  CCEESSSSIIOONNAARRIIOO

VVaallee  qquuaannttoo  ddeettttoo  ppeerr  iill  pprreecceeddeennttee  qquuaaddrroo  22,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  ssooggggeettttoo  cceessssiioonnaarriioo..

44//  UUBBIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''AAZZIIEENNDDAA  OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLL''  AATTTTOO

Va indicato l'indirizzo presso il quale viene esercitata  l'attività oggetto dell'azienda ceduta,

completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. In caso di attività itinerante si fa

riferimento alla residenza del titolare o alla sede della società. Va barrata la casella corrispondente

al settore economico in cui si svolge l'attività principale dell'azienda. Nel caso in cui questo sia

diverso da quelli previsti nel modello, va segnata la casella  "altro" e specificato il settore

appropriato

NNOOTTEE

VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  eevveennttuuaallii  eelleemmeennttii  ddii  pprreecciissaazziioonnee  oollttrree  aa  qquueellllii  ggii àà  ccoonntteennuuttii  nneeggllii  aallttrrii  qquuaaddrrii  ddeell

mmooddeelllloo..

FFIIRRMMAA

IIll  mmooddeelllloo  vvaa  ffiirrmmaattoo  ddaall  nnoottaaiioo  rrooggaannttee  oo  aauutteennttiiccaannttee..


