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IIll  RReeggoollaammeennttoo  ddeellll’’IImmppoossttaa  ddii  SSooggggiioorrnnoo  ssttaabbiilliittoo  ccoonn  DDeelliibbeerraa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  nn..  
22  ddeell  2244..22..22002222  ssttaabbiilliissccee  qquuaannttoo  sseegguuee::  

--  ii  ppeerrnnoottttaammeennttii  eeffffeettttuuaattii  nneellllee  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  22,,  cc..  33  ddeell  
rreeggoollaammeennttoo  ((11  aapprriillee  ––  3311  oottttoobbrree));;  

--  llee  ttaarriiffffee  aapppplliiccaattee  ee  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt  44  ddeell  rreeggoollaammeennttoo,,  ssttaabbiilliittee  ccoonn  DDeelliibbeerraa  ddeellllaa  
GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  228844  ddeell  1166..1122..22002211  ee,,  qquuii  ddii  sseegguuiittoo  eessppoossttii  
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((aarrtt..  22  ccoommmmaa  33  ee  aarrtt..  44  ddeell  
RReeggoollaammeennttoo  ddeellll’’IImmppoossttaa  ddii  
ssooggggiioorrnnoo  

SSTTRRUUTTTTUURREE  RRIICCEETTTTIIVVEE  AALLBBEERRGGHHIIEERREE  
AAllbbeerrgghhii  ––  HHootteell  ––  RReessiiddeennccee  ttuurriissttiiccoo--aallbbeerrgghhiieerree  ––  AAllbbeerrgghhii  ddiiffffuussii  

55  sstteellllee  ee  ssuuppeerriioorrii  €€  22,,5500  
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AAggrriittuurriissmmii  €€  11,,0000  

LLooccaazziioonnii  bbrreevvii  eexx  aarrtt..  44  DD..LL..  2244  aapprriillee  22001177,,  nn..  5500  €€  11,,0000  

TTuuttttee  llee  aallttrree  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  nnoonn  rriiccaaddeennttii  nneellllee  
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VViillllaaggggii  ttuurriissttiiccii  44  sstteellllee  €€  22,,0000  

VViillllaaggggii  ttuurriissttiiccii  55  sstteellllee  ee  ssuuppeerriioorrii  €€  22,,5500  
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EEsseennzziioonnii     

RReeggoollaammeennttoo  IImmppoossttaa  ddii  SSooggggiioorrnnoo  
AArrtt..  55,,  cc..  11  

  
  

DDeessccrriizziioonnee  
  
  

SSoonnoo  eesseennttii  ddaall  ppaaggaammeennttoo  ddeellll’’iimmppoossttaa::  
  

--  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  

  
  
PPeerr  bbeenneeffiicciiaarree  ddeellll’’eesseennzziioonnee  iill  ssooggggiioorrnnaannttee  ddeevvee  pprreesseennttaarree  aappppoossiittaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  rreessaa  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  4466  ee  4477  
ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455  ddeell  22000000  ee  ss..mm..ii..  
  

  


