
  

  
  

  
VViiaa  ddeellllaa  TTeeccnniiccaa  nn°°2244//bb    8855110000  PPootteennzzaa  
TTeell..  00997711  3344662211      FFaaxx  00997711  441111333300  
ee--mmaaiill::  aappii@@aappiippootteennzzaa..iitt  
  

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
  

DDAATTII  DDEELLLL’’AAZZIIEENNDDAA  

__________________________________________________________________
RRaaggiioonnee  SSoocciiaallee  
  
__________________________________________________________________________
VViiaa                                                                                                            nn°°          
  
__________________________________________________________________________
CCAAPP                  CCiittttàà                                                        TTeell//FFaaxx      
  
__________________________________________________________________________
ee--mmaaiill  
  
__________________________________________________________________________
AAttttiivviittàà  pprreevvaalleennttee  ddeellll’’AAzziieennddaa  
  
__________________________________________________________________________
NNuummeerroo      DDiippeennddeennttii        
  

DDAATTII  FFIISSCCAALLII  
  
__________________________________________________________________________  
CCooddiiccee  ffiissccaallee  

__________________________________________________________________________  
PPaarrttiittaa  IIVVAA  

__________________________________________________________________________    
IIssccrriizziioonnee  CC..CC..II..AA..AA..  
  
__________________________________________________________________________  
MMaattrriiccoollaa  IINNPPSS  
  
__________________________________________________________________________  
CCoonnssuulleennttee  ddeellllaa  DDiittttaa                                              
  
__________________________________________________________________________  
IInnddiirriizzzzoo                                                                                          TTeell..        

DDAATTII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII  
  

LLee  rriicceevvuuttee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinnoollttrraattee  aa  ::  
  
__________________________________________________________________________
RRaaggiioonnee  SSoocciiaallee  oo  CCooggnnoommee  ee  NNoommee  
  
__________________________________________________________________________
VViiaa  ((SSeeddee  LLeeggaallee))                                                              nn°°  
  
__________________________________________________________________________
CCAAPP                            CCiittttàà                                                        PPrroovv..  
  
__________________________________________________________________________  
PPaarrttiittaa  IIVVAA  oo  CCooddiiccee  FFiissccaallee        
  
  
DDaattii  ppeerrssoonnaallii  LLeeggaallee  RRaapppprreesseennttaannttee  
  
  
__________________________________________________________________________
CCooggnnoommee  ee  NNoommee    
  
__________________________________________________________________________
DDaattaa  ddii  NNaasscciittaa                        LLuuooggoo  ddii  NNaasscciittaa  
  
PPeerrssoonnaa  ddaa  ccoonnttaattttaarree  
ppeerr  eevveennttuuaallii  ccoommuunniiccaazziioonnii  uurrggeennttii  

  
__________________________________________________________________________
CCooggnnoommee  ee  NNoommee  
  
__________________________________________________________________________
IInnddiirriizzzzoo  
  
__________________________________________________________________________
TTeelleeffoonnoo  //  FFaaxx  

mailto:aappii@@aappiippootteennzzaa..iitt


  
  

  
VViiaa  ddeellllaa  TTeeccnniiccaa  nn°°2244//bb    8855110000  PPootteennzzaa  
TTeell..  00997711  3344662211      FFaaxx  00997711  441111333300  
ee--mmaaiill::  aappii@@aappiippootteennzzaa..iitt  
  

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
  
11..  IIssccrriizziioonnee  
LL’’iissccrriizziioonnee  ssii  iinntteennddeerràà  ppeerrffeezziioonnaattaa  aall  
rriicceevviimmeennttoo  ddeellllee  sscchheeddee,,  ccoommppiillaattee  iinn  ooggnnii  
ppaarrttee,,  ssoottttoossccrriittttee  eedd  iinnvviiaattee  ppeerr  ppoossttaa  oo  ffaaxx  aa  ::    
CCOONNFFAAPPII  PPootteennzzaa  ––  VViiaa  AAddddoonnee  nn°°1177  ––  PPZZ  
TTeelleeffoonnoo  --  009977113344662211  ––      FFaaxx  ––  00997711441111333300--  
22..QQuuoottaa    IIssccrriizziioonnee,,  MMooddaalliittàà  ddii  PPaaggaammeennttoo  
LLaa  qquuoottaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  vveerrssaattaa  
aallll’’aattttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  sscceegglliieennddoo  ffrraa  uunnaa  ddeellllee  
mmooddaalliittàà  ddii  ppaaggaammeennttoo::    
→→      AAsssseeggnnoo  bbaannccaarriioo  oo  cciirrccoollaarree  nnoonn  ttrraassffeerriibbiillee  
iinntteessttaattoo  aallll’’  AAPPII  BBaassiilliiccaattaa    PPootteennzzaa  
→→  BBoonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  iinntteessttaattoo  aadd  AAPPII  BBaassiilliiccaattaa  
––  BBaannccaa  CCAARRIIMMEE  ––  AAgg..  CCeennttrraallee,,  VViiaa  AAlliiaanneellllii,,  
IIBBAANN::  IITT7777WW00330066770044220000000000005511000066557766  
AAll  rriicceevviimmeennttoo  ddeellllaa  qquuoottaa  ddii  iissccrriizziioonnee  vveerrrràà  
ssppeeddiittaa  lleetttteerraa  ddeellll’’aavvvveennuuttaa  aacccceettttaazziioonnee  ccoonn  
rriicceevvuuttaa  ddii  ppaaggaammeennttoo..  LLee  QQuuoottee  AAnnnnuuaallii    
vveerrrraannnnoo  vveerrssaattee  sseegguueennddoo  llee  mmooddaalliittàà  ddeessccrriittttee    
ssuull  ffoonnddoo  ddeellllaa  sscchheeddaa..    
33..  RReecceessssoo  
EE’’  ppoossssiibbiillee  rreecceeddeerree  ddaallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  iinn  
qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo..  IIll  rreecceessssoo  ddeevvee  eesssseerree  
ccoommuunniiccaattoo  aall  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  ccoonn  
rraaccccoommaannddaattaa  AA..RR..  oo  PPEECC..    IInn  ccaassoo  ddii  rreecceessssoo  
nneessssuunn  ddiirriittttoo  ppuuòò  eesssseerree  aavvaannzzaattoo  
ddaallll’’AAssssoocciiaattaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  
ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee..  LL’’AAssssoocciiaattaa  èè  ccoommuunnqquuee  
tteennuuttaa  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeeii  ccoonnttrriibbuuttii  oorrddiinnaarrii  ee  
ssttrraaoorrddiinnaarrii  rreellaattiivvii  aallll’’aannnnoo  ddii  eesseerrcciizziioo  ddeell  
rreecceessssoo  ee,,  oovvee  ssiiaa  eeffffiiccaaccee  ddooppoo  iill  3311  lluugglliioo,,  
aallll’’iinntteerroo  aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo,,  nnoonncchhéé  aallllaa  ccooppeerrttuurraa  
pprroo  qquuoottaa  ddii  eevveennttuuaallii  ddiissaavvaannzzii  ddii  ggeessttiioonnee  
rreellaattiivvii  aall  mmeeddeessiimmoo  ppeerriiooddoo..  
44..  PPrriivvaaccyy  
AAii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  nn°°  667755  ddeell  3311..1122..9966,,  llee  
iinnffoorrmmaazziioonnii  rraaccccoollttee  ssaarraannnnoo  iinnsseerriittee  nneellllaa  
nnoossttrraa  bbaannccaa  ddaattii  ee  uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  ll’’iinnvviioo  ddii  
ddooccuummeennttaazziioonnee..  
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→→    IIll  vveerrssaammeennttoo  ddii..  ЄЄ..115544,,9944  ssaarràà  eeffffeettttuuaattoo  
qquuaannddoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iissccrriizziioonnee  rriissuulltteerràà  
ffoorrmmaallmmeennttee  aacccceettttaattaa;;  
→→      LLaa  ccoonnttrriibbuuzziioonnee  aassssoocciiaattiivvaa,,  ccoommee  ssttaabbiilliittoo  
ddaallllaa  ddeelliibbeerraa  CCoonnssiilliiaarree,,  èè  ccoommmmiissuurraattaa  aadd  
aalliiqquuoottaa  ddeelllloo  00,,5500%%  ddaa  ccaallccoollaarrssii  ssuull  mmoonnttee  
rreettrriibbuuzziioonnee  iimmppoonniibbiillee  ccoorrrriissppoossttoo  aaii  
ddiippeennddeennttii..  TTaallee  aaddeemmppiimmeennttoo  ddoovvrràà  eesssseerree  
eeffffeettttuuaattoo  ooggnnii  mmeessee,,  mmeeddiiaannttee  MMoodd..  DDMM1100  ee,,  
nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  nneellll’’aannnnoo  nnoonn  vveennggaa  rraaggggiiuunnttaa  llaa  
qquuoottaa  ddii  aaddeessiioonnee,,  eessssaa  ddoovvrràà  eesssseerree  iinntteeggrraattaa  
ffiinnoo  aallll’’ootttteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ssoommmmaa  ssoopprraa  cciittaattaa..  
LL’’iimmppoorrttoo  ddeellllaa  ccoonnttrriibbuuzziioonnee  vvaa  rriippoorrttaattoo  iinn  
uunnaa  ddeellllee  rriigghhee  iinn  bbiiaannccoo  ddeellllaa  sseezziioonnee  BB,,  
pprreecceedduuttoo  ddaallllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ““CCOONNFFAAPPII””  ee  ddaall  
ccooddiiccee  ““BB770000””;;  
→→    IInn  aalltteerrnnaattiivvaa  èè  ppoossssiibbiillee  ccoonnttrriibbuuiirree  ttrraammiittee  
vveerrssaammeennttoo  ddiirreettttoo  aa  mmeezzzzoo  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  oo  
aasssseeggnnoo  cciirrccoollaarree  iinntteessttaattoo  aallll’’AAPPII  BBaassiilliiccaattaa  
PPZZ,,  ccoonn  uunnaa  qquuoottaa  mmiinniimmaa  ddii  ЄЄ..330000,,0000  ee  uunnaa  
mmaassssiimmaa  ddii  ЄЄ..  33..000000,,0000  iinn  bbaassee  aall  nnuummeerroo  ddeeii  
ddiippeennddeennttii;;  
→→  QQuuaalloorraa  ll’’AAzziieennddaa  vveerrssii  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  
rriidduuzziioonnee  ee//oo  ssoossppeennssiioonnii  ee//oo  CCIIGG,,  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  
aannnnuuoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  iinn  ooggnnii  ccaassoo  iinnffeerriioorree  aadd  
ЄЄ..  330000,,0000  ddaa  vveerrssaarree  ddiirreettttaammeennttee  
aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  aa  mmeezzzzoo  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  oo  
aasssseeggnnoo  cciirrccoollaarree  iinntteessttaattoo  aallll’’AAppii  BBaassiilliiccaattaa  PPZZ..  
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