
 

 

 

  
  

CCOOMMUUNNEE DDII PIANO DDII  SSOORRRREENNTTOO    ––  UUFFFFIICCIIOO  TTRRIIBBUUTTII    
  

AAVVVVIISSOO  BBOOLLLLEETTTTAAZZIIOONNEE  TTAARRII  22002200  
  

SSii  ccoommuunniiccaa  cchhee  èè  iinn  ccoorrssoo  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellllee  bboolllleettttee  ddii  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  ttaassssaa  ssuuii  rriiffiiuuttii  ppeerr  ll’’aannnnoo  
22002200..  PPeerr  ooggnnii  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  rriigguuaarrddoo,,  aanncchhee  ppeerr  ootttteenneerree  llaa  ccoorrrreezziioonnee  oo  llaa  mmooddiiffiiccaa  ddeeii  ddaattii  rreellaattiivvii  
aallllee  ssuuppeerrffiiccii  ee  aaggllii  iimmmmoobbiillii  iimmppoonniibbiillii,,  ddeeii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii,,  eecccc,,  oovvvveerroo  ppeerr  rriicceevveerree  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ppootteettee  
rriivvoollggeerrvvii  aallll’’uuffffiicciioo  TTrriibbuuttii  eesscclluussiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaannddoo  iill  nnuummeerroo  ddii  tteelleeffoonnoo  ++3399  336666  66113355992233,,  ddaall  
lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  ddaallllee  oorree  88,,3300  aallllee  oorree  1122,,0000  ee  iill  mmaarrtteeddìì  ee  ggiioovveeddìì  aanncchhee  ddaallllee  oorree  1155,,3300  aallllaa  1177,,0000,,  
oovvvveerroo  iinnvviiaannddoo  uunnaa  mmaaiill  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ttrriibbuuttii@@ccoommuunnee..ppiiaannooddiissoorrrreennttoo..nnaa..iitt..  
  
DDaa  qquueesstt’’aannnnoo  èè  pprreevviissttoo,,  ppeerr  llee  uutteennzzee  ddoommeessttiicchhee  rreessiiddeennttii,,  cchhee  vveerrssiinnoo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ggrraavvee  ddiissaaggiioo  
eeccoonnoommiiccoo--ssoocciiaallee,,  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeell  ccoossiiddddeettttoo  bboonnuuss  ssoocciiaallee,,  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  5577--bbiiss  ddeell  DD..LL..  nn..  
112244//22001199..  LL’’aaggeevvoollaazziioonnee  vviieennee  eerrooggaattaa  ddiirreettttaammeennttee  ““iinn  bboolllleettttaa””,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’uutteennttee  cchhee  aatttteessttii,,  aaii  
sseennssii  ddeell  DD..PP..RR..  444455//22000000  iill  ppoosssseessssoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  aammmmiissssiibbiilliittàà,,  aalllleeggaannddoo  iiddoonneeaa  
ddooccuummeennttaazziioonnee  IISSEEEE  oo  uulltteerriioorree  ddooccuummeennttaazziioonnee  ((qquuaallee  aadd  eesseemmppiioo  uunnaa  bboolllleettttaa  oo  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  
aammmmiissssiioonnee  aadd  aallttrroo  bboonnuuss  ssoocciiaallee)),,  cchhee  aatttteessttii  llaa  ttiittoollaarriittàà  ddii  uunn  bboonnuuss  ssoocciiaallee  eelleettttrriiccoo  ee//oo  ggaass  ee//oo  iiddrriiccoo..  
LLee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  ll’’aammmmiissssiibbiilliittàà  aaii  pprreeddeettttii  bbeenneeffiiccii,,  cchhee  ccoonnssiissttoonnoo  nneellll’’aazzzzeerraammeennttoo  ddeellllaa  qquuoottaa  
vvaarriiaabbiillee,,  ssoonn  llee  sseegguueennttii::  
aa))  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ccoonn  iinnddiiccaattoorree  IISSEEEE  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  88..226655  eeuurroo;;    
bb))  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ccoonn  aallmmeennoo  44  ffiiggllii  aa  ccaarriiccoo  ((ffaammiigglliiaa  nnuummeerroossaa))  ee  iinnddiiccaattoorree  IISSEEEE  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  
2200..000000  eeuurroo;;  
cc))  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ttiittoollaarree  ddii  RReeddddiittoo  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa  oo  PPeennssiioonnee  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa;;  
dd))  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ccoommppoonneennttee  ccoonn  iinnvvaalliiddiittàà  aall  110000%%  ee  iinnddiiccaattoorree  IISSEEEE  nnoonn  ssuuppeerriioorree  
aa  2200..000000  eeuurroo..  
    
PPaarriimmeennttii  èè  ssttaattaa  pprreevviissttaa,,  ppeerr  llee  uutteennzzee  nnoonn  ddoommeessttiicchhee,,  uunnaa  rriidduuzziioonnee  ppeerr  llaa  cchhiiuussuurraa  ee//oo  lliimmiittaazziioonnee  
ddeellll’’aattttiivviittàà  aa  ccaauussaa  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  ssaanniittaarriiaa  ddaa  CCOOVVIIDD--1199,,  ccoonn  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  qquuoottaa  vvaarriiaabbiillee  nneellllaa  
mmiissuurraa  mmaassssiimmaa  ddeell  2255%%..  
PPeerr  llee  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiicchhee,,  ppeerr  llee  qquuaallii  ddeettttaa  rriidduuzziioonnee  nnoonn  ssiiaa  ssttaattaa  ggiiàà  ccaallccoollaattaa  iinn  bboolllleettttaa,,  eessssaa  ddeevvee  
eesssseerree  rriicchhiieessttaa  ddiirreettttaammeennttee  ddaall  ccoonnttrriibbuueennttee,,  aa  ppeennaa  ddii  ddeeccaaddeennzzaa,,  cchhee  ddeevvee  aatttteessttaarree  iill  ppeerriiooddoo  ddii  
cchhiiuussuurraa  ddeellll’’aattttiivviittàà..  LLee  aattttiivviittàà  iinntteerreessssaattee  ssoonnoo  qquueellllee  aavveennttii  ii  sseegguueennttii  ccooddiiccii  AATTEECCOO  ((TTaabbeellllaa  33  
ddeellll’’AAlllleeggaattoo  AA  --  DDeelliibbeerraazziioonnee  AARREERRAA  nn..  115588//22002200))::    
5522..2211..5500,,  5522,,  4477..3300,,  8866..1100,,  8877..3300,,  4477..5522..1100,,  4477..6622..1100,,  4477..7733,,  4477..2266,,  4477..1111..2200,,  4477..2244,,  4477..2222,,  4477..2299,,  4477..2211,,  
4477..2233,,  4477..1111..1100,,  4477..8811..  
SSuull  ssiittoo  iinntteerrnneett  ddeell  CCoommuunnee,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  PPoorrttaallee  ddeellllaa  TTrraassppaarreennzzaa  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii  GGeessttiioonnee  ddeeii  
RRiiffiiuuttii  UUrrbbaannii,,  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ii  mmooddeellllii  ddaa  ssccaarriiccaarree  ppeerr  rriicchhiieeddeerree  ddeettttee  aaggeevvoollaazziioonnii..  
  
PPiiaannoo  ddii  SSoorrrreennttoo,,  2211//1100//22002200  


