
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
SSEETTTTOORREE  VV  TTRRIIBBUUTTII  

IIMMPPOOSSTTAA  DDII  SSOOGGGGIIOORRNNOO  22002222  
  
LL’’IIMMPPOOSSTTAA  DDII  SSOOGGGGIIOORRNNOO  èè  ssttaattaa  iinnttrrooddoottttaa  ddaall  CCoommuunnee  ddii  RRoosseettoo  ddeeggllii  AAbbrruuzzzzii,,    ccoonn  DDeelliibbeerraa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  nn..  1177  ddeell  
2277..33..22001199,,  mmooddiiffiiccaattoo  ppeerr  iill  22002222  ccoonn  AAttttoo  nn..  22  ddeell  2244..11..22002222..  
LL’’ iimmppoossttaa  ssii   aappppll iiccaa  ddaall   11°°  aapprrii llee  aall   3311  oott ttoobbrree  ddii   ooggnnii   aannnnoo  
  
CCHHII  LLAA  PPAAGGAA::  ggllii  uutteennttii  cchhee  ppeerrnnoottttaannoo  nneellllee  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ddii  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  uubbiiccaattaa  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  RRoosseettoo  ddeeggllii  AAbbrruuzzzzii  
eecccceettttoo  ii  rreessiiddeennttii..  LL’’iimmppoossttaa  vvaa  vveerrssaattaa  aall  ggeessttoorree  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  cchhee  rriillaasscciiaa  aappppoossiittaa  rriicceevvuuttaa..  
  
QQUUAANNTTOO  SSII  PPAAGGAA::  LL’’iimmppoossttaa  èè  ddoovvuuttaa  ppeerr  ppeerrssoonnaa  ee  ppeerr  ooggnnii  ppeerrnnoottttaammeennttoo  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  1100  ppeerrnnoott ttaammeennttii   ccoonnsseeccuutt iivvii ..  
LLaa  mmiissuurraa  ddeellll’’iimmppoossttaa  ddii  ssooggggiioorrnnoo  èè  ssttaabbiilliittaa  aannnnuuaallmmeennttee  ddaallllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee..  
PPeerr  ll’’aannnnoo  dd’’iimmppoossttaa  22002222  llee  ttaarriiffffee  ssttaabbiilliittee  ccoonn  ddeelliibbeerraa  nn..  228844  ddeell  1166..1122..22002211)),,  ssoonnoo::  
  

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 

Alberghi – Hotel – Residence turistico-alberghiere – Alberghi diffusi 

TARIFFA A NOTTE PER 
PERSONA  

5 STELLE E SUPERIORI Euro 2,50  

4 STELLE Euro 2,00  

3 STELLE Euro 1,50 

2 STELLE Euro 1,50 

1 STELLA Euro 1,00 

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE  

AGRITURISMI Euro 1,00 

LOCAZIONI BREVI EX ART. 4 D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 Euro 1,00 

TUTTE LE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE NON RICADENTI NELLE 
TIPOLOGIE DI CUI SOPRA (Bed & Breakfast, Ostelli, ecc…) 

Euro 1,00 

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA  

VILLAGGI TURISTICI 1 – 2 – 3 STELLE Euro 1,50 

VILLAGGI TURISTICI 4 STELLE Euro 2,00 

VILLAGGI TURISTICI 5 STELLE E SUPERIORI Euro 2,50  

CAMPEGGI Euro 1,50 

 

ESENZIONI: Sono esenti dal pagamento dell’imposta: 

��  ii  mmiinnoorrii  ffiinnoo  aall  ccoommppiimmeennttoo  ddeell  qquuaattttoorrddiicceessiimmoo  aannnnoo  ddii  eettàà  
��  ii  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp  ggrraavvee  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  110044//9922  aarrtt..  33  ccoommmmaa  33  ccoonn  iiddoonneeaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  mmeeddiiccaa  eedd  iill  lloorroo  

aaccccoommppaaggnnaattoorree  
��  ii  ssooggggeettttii  oossppiittii  ppeerr  ssiittuuaazziioonnii  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ccoonnsseegguueennttii  aadd  eevveennttii  ccaallaammiittoossii  oo  ddii  nnaattuurraa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  rriiccoonnoosscciiuuttii  ccoommee  ttaallii  

ddaa  aappppoossiittoo  AAttttoo  ddii  GGiiuunnttaa  oo  ddaallllaa  LLeeggiissllaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  
��  ii  cciittttaaddiinnii  ssttrraanniieerrii  rriicchhiieeddeennttii  pprrootteezziioonnee  nnaazziioonnaallee  oo  ccoommuunnqquuee  rriieennttrraannttii  iinn  ppiiaannii  nnaazziioonnaallii  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  
��  ggllii  aauuttiissttii  ddii  ppuullllmmaann  ddeellllee  aaggeennzziiee  ddii  vviiaaggggii  ee  ttuurriissmmoo..  LL’’eesseennzziioonnee  ssii  aapppplliiccaa  ppeerr  ooggnnii  aauuttiissttaa  ddii  ppuullllmmaann  
��  iill  ppeerrssoonnaallee  aappppaarrtteenneennttee  aallllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo  ee  aallllee  aallttrree  FFoorrzzee  AArrmmaattee  cchhee  ssvvoollggee  aattttiivviittàà  ddii  oorrddiinnee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ppuubbbblliiccaa,,  

ccoommee  ddeeffiinniittaa  nneell  TTeessttoo  UUnniiccoo  ddii  PPuubbbblliiccaa  SSiiccuurreezzzzaa  RR..DD..  1188  ggiiuuggnnoo  11993311,,  nn..  777733  eedd  aall  ssuucccceessssiivvoo  RReeggoollaammeennttoo  ddii  
eesseeccuuzziioonnee  ddii  ccuuii  aall  RR..DD..  66  mmaaggggiioo  11994400,,  nn..  663355  

  
SSOOFFTTWWAARREE::  PPeerr  aaggeevvoollaarree  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ccoonnsseegguueennttii  aallll’’iissttiittuuzziioonnee  ddeellll’’iimmppoossttaa  ttrraa  ccuuii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmeennssiillii  ((ddaa  pprreesseennttaarree  nnoonn  ppiiùù  
ccaarrttaacceeee  mmaa  nneellllaa  ssoollaa  mmooddaalliittàà  oonn--lliinnee)),,  vveerrssaammeennttii,,  ddiicchhiiaarraazziioonnii  aannnnuuaallii,,  eecccc..  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  hhaa  rreessoo  ddiissppoonniibbiillee  aaii  
ggeessttoorrii  uunn  ssooffttwwaarree  ggrraattuuiittoo  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  wweebb::      rroosseettoo--ddeeggllii--aabbrruuzzzzii..iimmppoossttaa--ssooggggiioorrnnoo..iitt  
  
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  CCHHIIAARRIIMMEENNTTII  iinneerreennttii  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellll’’iimmppoossttaa,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriicchhiieessttii  ddiirreettttaammeennttee  aallll’’UUffffiicciioo  TTrriibbuuttii  ddeell  CCoommuunnee  
ddii  RRoosseettoo  ddeeggllii  AAbbrruuzzzzii  ((aappeerrttoo  iill  mmaarrtteeddìì,,  ggiioovveeddìì  ee  vveenneerrddìì  mmaattttiinnaa  ddaallllee  oorree  99::0000  aallllee  oorree  1133::0000  ee  iill  mmaarrtteeddìì  ee  ggiioovveeddìì  ppoommeerriiggggiioo  ddaallllee  
oorree  1155::3300  aallllee  oorree  1177::3300))  oo  tteelleeffoonniiccaammeennttee  aall  nnuummeerroo  008855  8899445533660077  
  

Il Dirigente ad interim  Settore V - Tributi  
         Dott.ssa Crisucci Antonietta 

  


