
IImmppoossttaa  MMuunniicciippaallee  PPrroopprriiaa  

  

AANNNNOO  22001133    

  

AArrtt..1133  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggggee  66  ddiicceemmbbrree  22001111  nn..  220011    

((ccoonnvveerrttiittoo  ccoonn  LLeeggggee  2222  ddiicceemmbbrree  22001111  nn..  221144))  

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1144  mmaarrzzoo  22001111  nn..  2233    
 

IINNDDIICCAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
 

EE’’  SSOOSSPPEESSOO  EEDD  EEVVEENNTTUUAALLMMEENNTTEE  RRIINNVVIIAATTOO  AALL  1166  SSEETTTTEEMMBBRREE  iill  

vveerrssaammeennttoo  ddeellllaa  PPRRIIMMAA  RRAATTAA  IIMMUU  SSOOLLOO  EEDD  EESSCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE  PPEERR    
 

AA..  AABBIITTAAZZIIOONNEE  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  EE  RREELLAATTIIVVEE  PPEERRTTIINNEENNZZEE  ((nneeii  lliimmiittii  ddii  

lleeggggee)),,  eesscclluussii  ii  ffaabbbbrriiccaattii  ccllaassssiiffiiccaattii  nneellllee  ccaatteeggoorriiee  ccaattaassttaallii  AA//11,,  AA//88  ee  AA//99  

••  UUNNIITTÀÀ  IIMMMMOOBBIILLIIAARRII  AAPPPPAARRTTEENNEENNTTII  AALLLLEE  CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE  EEDDIILLIIZZIIEE  AA  

PPRROOPPRRIIEETTÀÀ  IINNDDIIVVIISSAA,,  aaddiibbiittee  aadd  aabbiittaazziioonnee  pprriinncciippaallee  ee  rreellaattiivvee  

ppeerrttiinneennzzee  ddeeii  ssooccii  aasssseeggnnaattaarrii,,  nnoonncchhéé  AALLLLOOGGGGII  RREEGGOOLLAARRMMEENNTTEE  

AASSSSEEGGNNAATTII  DDAAGGLLII  IISSTTIITTUUTTII  AAUUTTOONNOOMMII  PPEERR  LLEE  CCAASSEE  PPOOPPOOLLAARRII  

((IIAACCPP))  oo  ddaaggllii  eennttii  ddii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  ppuubbbblliiccaa,,  ccoommuunnqquuee  ddeennoommiinnaattii,,  

aavveennttii  llee  sstteessssee  ffiinnaalliittàà  ddeeggllii  IIAACCPP,,  iissttiittuuiittii  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  9933  ddeell  

ddeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  2244  lluugglliioo  11997777,,  nn..  661166  

••  TTEERRRREENNII  AAGGRRIICCOOLLII  EE  FFAABBBBRRIICCAATTII  RRUURRAALLII  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..1133,,  ccoommmmii  44,,55  ee  

88,,  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggggee  66  ddiicceemmbbrree  22001111,,  nn..220011,,  ccoonnvveerrttiittoo  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnii  

ddaallllaa  lleeggggee  2222  ddiicceemmbbrree  22001111,,  nn..221144  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  
 

““PPeerr  aabbiittaazziioonnee  pprriinncciippaallee  ssii  iinntteennddee  ll''iimmmmoobbiillee,,  iissccrriittttoo  oo  iissccrriivviibbiillee  nneell  ccaattaassttoo  

eeddiilliizziioo  uurrbbaannoo  ccoommee  uunniiccaa  uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree,,  nneell  qquuaallee  iill  ppoosssseessssoorree  ee  iill  ssuuoo  

nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ddiimmoorraannoo  aabbiittuuaallmmeennttee  ee  rriissiieeddoonnoo  aannaaggrraaffiiccaammeennttee..  NNeell  ccaassoo  

iinn  ccuuii  ii  ccoommppoonneennttii  ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  aabbbbiiaannoo  ssttaabbiilliittoo  llaa  ddiimmoorraa  aabbiittuuaallee  ee  llaa  

rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa  iinn  iimmmmoobbiillii  ddiivveerrssii  ssiittuuaattii  nneell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee,,  llee  

aaggeevvoollaazziioonnii  ppeerr  ll''aabbiittaazziioonnee  pprriinncciippaallee  ee  ppeerr  llee  rreellaattiivvee  ppeerrttiinneennzzee  iinn  rreellaazziioonnee  aall  

nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  ssii  aapppplliiccaannoo  ppeerr  uunn  ssoolloo  iimmmmoobbiillee””..  

  

PPEERR  TTUUTTTTII  GGLLII  AALLTTRRII  IIMMMMOOBBIILLII  IILL  VVEERRSSAAMMEENNTTOO  DDOOVVRRAA’’  EESSSSEERREE  

EESSEEGGUUIITTOO  CCOONN  LLEE  SSEEGGUUEENNTTII  MMOODDAALLIITTAA’’  
 

--  11°°  rraattaa  ddii  AACCCCOONNTTOO  eennttrroo  1177  GGiiuuggnnoo  22001133,,  ppaarrii  aall  5500%%  ddeellll’’iimmppoossttaa  ddoovvuuttaa  

ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  AALLIIQQUUOOTTEE  22001122  rriippoorrttaattee  nneellllaa  ttaabbeellllaa  sseegguueennttee  



--  22°°  rraattaa  SSAALLDDOO//CCOONNGGUUAAGGLLIIOO  eennttrroo  1166  DDiicceemmbbrree  22001133,,  aa  ssaallddoo  ddeellll''iimmppoossttaa  

ddoovvuuttaa  ppeerr  ll''iinntteerroo  aannnnoo  22001133,,  ccoonn  eevveennttuuaallee  ccoonngguuaagglliioo  ssuullllaa  pprriimmaa  rraattaa  

vveerrssaattaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  aattttii  ppuubbbblliiccaattii  nneell  ssiittoo  ssoottttoo  iinnddiiccaattoo  aallllaa  ddaattaa  ddeell  1166  

oottttoobbrree  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo  ddii  iimmppoossttaa..  
 

CCOOMMEE  VVEERRSSAARREE  LL’’IIMMUU  PPEERR  AABBIITTAAZZIIOONNEE  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  EE  PPEERRTTIINNEENNZZEE,,  

AALLLLOOGGGGII  CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE  EEDDIILLIIZZIIEE,,  EEXX  IIAACCPP,,  TTEERRRREENNII  AAGGRRIICCOOLLII  EE  

FFAABBBBRRIICCAATTII  RRUURRAALLII  

  

--  rraattaa  ddii  AACCCCOONNTTOO  eennttrroo  1177  GGiiuuggnnoo  22001133,,  ppaarrii  aall  5500%%  ddeellll’’iimmppoossttaa  ddoovvuuttaa  

ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  AALLIIQQUUOOTTEE  22001122  rriippoorrttaattee  nneellllaa  ttaabbeellllaa  sseegguueennttee  

((RRAATTAA  SSOOSSPPEESSAA  EEDD  EEVVEENNTTUUAALLMMEENNTTEE  RRIINNVVIIAATTAA  AALL  1166  SSEETTTTEEMMBBRREE  

22001133))  

  

--  rraattaa  SSAALLDDOO//CCOONNGGUUAAGGLLIIOO  eennttrroo  1166  DDiicceemmbbrree  22001133,,  aa  ssaallddoo  ddeellll''iimmppoossttaa  

ddoovvuuttaa  ppeerr  ll''iinntteerroo  aannnnoo  22001133,,  ccoonn  eevveennttuuaallee  ccoonngguuaagglliioo  ssuullllaa  pprriimmaa  rraattaa  

vveerrssaattaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  aattttii  ppuubbbblliiccaattii  nneell  ssiittoo  ssoottttoo  iinnddiiccaattoo  aallllaa  ddaattaa  ddeell  1166  

oottttoobbrree  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo  ddii  iimmppoossttaa    
 

CCOONNSSUULLTTAA  LLEE  AALLIIQQUUOOTTEE  

hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaannzzee..iitt//ddiippaarrttiimmeennttooppoolliittiicchheeffiissccaallii//ffiissccaalliittaallooccaallee//iimmuu22001122//sscc

eellttaaaannnnoo..hhttmm    
 

 

CCOOMMEE  VVEERRSSAARREE  LL’’IIMMUU  PPEERR  TTUUTTTTII  GGLLII  AALLTTRRII  IIMMMMOOBBIILLII  
 

--  11°°  rraattaa  ddii  AACCCCOONNTTOO  eennttrroo  1177  GGiiuuggnnoo  22001133,,  ppaarrii  aall  5500%%  ddeellll’’iimmppoossttaa  ddoovvuuttaa  

ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  AALLIIQQUUOOTTEE  22001122  rriippoorrttaattee  nneellllaa  ttaabbeellllaa  sseegguueennttee  

  

--  22°°  rraattaa  SSAALLDDOO//CCOONNGGUUAAGGLLIIOO  eennttrroo  1166  DDiicceemmbbrree  22001133,,  aa  ssaallddoo  ddeellll''iimmppoossttaa  

ddoovvuuttaa  ppeerr  ll''iinntteerroo  aannnnoo  22001133,,  ccoonn  eevveennttuuaallee  ccoonngguuaagglliioo  ssuullllaa  pprriimmaa  rraattaa  

vveerrssaattaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  aattttii  ppuubbbblliiccaattii  nneell  ssiittoo  ssoottttoo  iinnddiiccaattoo  aallllaa  ddaattaa  ddeell  1166  

oottttoobbrree  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo  ddii  iimmppoossttaa    
 

CCOONNSSUULLTTAA  LLEE  AALLIIQQUUOOTTEE  

hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaannzzee..iitt//ddiippaarrttiimmeennttooppoolliittiicchheeffiissccaallii//ffiissccaalliittaallooccaallee//iimmuu22001122//sscc

eellttaaaannnnoo..hhttmm    
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ULTERIORI INDICAZIONI IMU ANNO 2013 
 

  

11))IINN  CCAASSOO  DDII  MMAANNCCAATTAA  RRIIFFOORRMMAA  EENNTTRROO  LLAA  DDAATTAA  DDEELL  3311  AAGGOOSSTTOO  22001133,,  

ccoonnttiinnuuaa  aadd  aapppplliiccaarrssii  llaa  ddiisscciipplliinnaa  vviiggeennttee  ee  IILL  TTEERRMMIINNEE  DDII  

VVEERRSSAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  PPRRIIMMAA  RRAATTAA  DDEELLLL’’IIMMPPOOSSTTAA  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  

PPRROOPPRRIIAA  ““IIMMUU””  DDEEGGLLII  IIMMMMOOBBIILLII  DDII  CCUUII  AALL  PPRREECCEEDDEENNTTEE  PPUUNNTTOO  11  ÈÈ  

DDIIFFFFEERRIITTOO  AALL  1166  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001133  
 

22))  ll’’iimmppoossttaa  ssuu  ttuuttttii  ggllii  iimmmmoobbiillii  ee’’  iinntteerraammeennttee  vveerrssaattaa  aall  ccoommuunnee,,  ccoonn  llaa  

ssoollaa  eesscclluussiioonnee  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  cceennssiittii  nneell  ggrruuppppoo  ccaattaassttaallee  ““DD””  ((iimmmmoobbiillii  

pprroodduuttttiivvii))..  
 

33))  ppeerr  ggllii  iimmmmoobbiillii  ddeell  ggrruuppppoo  ccaattaassttaallee  ““DD””  ((iimmmmoobbiillii  pprroodduuttttiivvii))  ::  

aa))  llaa  qquuoottaa  ffiissssaa  ddeelllloo  00,,7766%%    èè  rriisseerrvvaattaa  ee  vveerrssaattaa  aa  ffaavvoorree  ddeelllloo  ssttaattoo  ccoonn  

ccooddiiccee  ttrriibbuuttoo  33992255  

bb))  ll’’eevveennttuuaallee  aauummeennttoo  ssiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  uunn  uulltteerriioorree  00,,3300%%  ((aa  

ddiissccrreezziioonnee  ddeell  ccoommuunnee)),,    qquuaallee  qquuoottaa  vvaarriiaabbiillee,,  èè  vveerrssaattaa  aa  ffaavvoorree  ddeell  

ccoommuunnee,,  ccoonn  ccooddiiccee  ttrriibbuuttoo  33993300  
 

44))  ggllii  iimmmmoobbiillii  iinn  ccaatteeggoorriiaa  DD//1100  ((iimmmmoobbiillii  pprroodduuttttiivvii  ee  ssttrruummeennttaallii  aaggrriiccoollii))  

ppaassssaannoo  ddii  iinntteerraa  ccoommppeetteennzzaa  ssttaattaallee,,  ccoonn  ccooddiiccee  ttrriibbuuttoo  33992255  ((aallttrrii  

ffaabbbbrriiccaattii)),,  aalliiqquuoottaa  ffiissssaa  00,,2200%%,,  sseennzzaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriidduuzziioonnee,,  ee  ssoonnoo  eesseennttii  

nneeii  ccoommuunnii  mmoonnttaannii  iissttaatt  
 

55))  mmoollttiipplliiccaattoorrii  rreennddiittee  ccaattaassttaallii::    

  

dd..  6655  ((ddaall  11  ggeennnnaaiioo  22001133))  ppeerr  ii  ffaabbbbrriiccaattii  ccllaassssiiffiiccaattii  nneell  ggrruuppppoo  ccaattaassttaallee  DD  

((ccaatteeggoorriiee  ssppeecciiaallii  aa  ffiinnee  pprroodduuttttiivvoo  oo  tteerrzziiaarriioo)),,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii  

ccllaassssiiffiiccaattii  nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa  ccaattaassttaallee  DD//55  ((IIssttiittuuttii  ddii  ccrreeddiittoo,,  ccaammbbiioo  eedd  

aassssiiccuurraazziioonnee));;  

  

66))  II  ssooggggeettttii  ppaassssiivvii  ddeevvoonnoo  pprreesseennttaarree  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  eennttrroo  iill  3300  ggiiuuggnnoo  

ddeellll’’aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aa  qquueelllloo  iinn  ccuuii  iill  ppoosssseessssoo  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  hhaa  aavvuuttoo  iinniizziioo  oo  

ssoonnoo  iinntteerrvveennuuttee  vvaarriiaazziioonnii  rriilleevvaannttii  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll''iimmppoossttaa..  
 

77))  ((MMOODDIIFFIICCAA  IINN  SSEEDDEE  DDII  CCOONNVVEERRSSIIOONNEE  ““iinn  ccoorrssoo””  DDLL  3355//22001133))  IIll  

vveerrssaammeennttoo  ddeellllaa  pprriimmaa  rraattaa,,  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33  ddeellll''aarrttiiccoolloo  99  ddeell  ddeeccrreettoo  



lleeggiissllaattiivvoo  1144  mmaarrzzoo  22001111,,  nn..2233  ((AArrtt..  99,,  ccoommmmaa  33  DD  LLggss  2233//22001111..  II  ssooggggeettttii  

ppaassssiivvii  eeffffeettttuuaannoo  iill  vveerrssaammeennttoo  ddeellll''iimmppoossttaa  ddoovvuuttaa  aall  ccoommuunnee  ppeerr  ll''aannnnoo  

iinn  ccoorrssoo  iinn  dduuee  rraattee  ddii  ppaarrii  iimmppoorrttoo,,  ssccaaddeennttii  llaa  pprriimmaa  iill  1166  ggiiuuggnnoo  ee  llaa  

sseeccoonnddaa  iill  1166  ddiicceemmbbrree..  RReessttaa  iinn  ooggnnii  ccaassoo  nneellllaa  ffaaccoollttaa''  ddeell  ccoonnttrriibbuueennttee  

pprroovvvveeddeerree  aall  vveerrssaammeennttoo  ddeellll''iimmppoossttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ddoovvuuttaa  iinn  uunniiccaa  

ssoolluuzziioonnee  aannnnuuaallee,,  ddaa  ccoorrrriissppoonnddeerree  eennttrroo  iill  1166  ggiiuuggnnoo..)),,  èè  eesseegguuiittoo  ssuullllaa  bbaassee  

ddeellll''aalliiqquuoottaa  ee  ddeellllee  ddeettrraazziioonnii  ddeeii  ddooddiiccii  mmeessii  ddeellll''aannnnoo  pprreecceeddeennttee    
 

PPEERR  CCOONNSSUULLTTAARREE  LLEE  AALLIIQQUUOOTTEE  22001122  

hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaannzzee..iitt//ddiippaarrttiimmeennttooppoolliittiicchheeffiissccaallii//ffiissccaalliittaallooccaallee//iimmuu22001122//sscc

eellttaaaannnnoo..hhttmm    
 

88))  ((MMOODDIIFFIICCAA  IINN  SSEEDDEE  DDII  CCOONNVVEERRSSIIOONNEE  ““iinn  ccoorrssoo””  DDLL  3355//22001133))  IIll  

vveerrssaammeennttoo  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  rraattaa  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  99  ((AArrtt..  99,,  ccoommmmaa  33  DD  LLggss  

2233//22001111..  II  ssooggggeettttii  ppaassssiivvii  eeffffeettttuuaannoo  iill  vveerrssaammeennttoo  ddeellll''iimmppoossttaa  ddoovvuuttaa  aall  

ccoommuunnee  ppeerr  ll''aannnnoo  iinn  ccoorrssoo  iinn  dduuee  rraattee  ddii  ppaarrii  iimmppoorrttoo,,  ssccaaddeennttii  llaa  pprriimmaa  iill  

1166  ggiiuuggnnoo  ee  llaa  sseeccoonnddaa  iill  1166  ddiicceemmbbrree..  RReessttaa  iinn  ooggnnii  ccaassoo  nneellllaa  ffaaccoollttaa''  ddeell  

ccoonnttrriibbuueennttee  pprroovvvveeddeerree  aall  vveerrssaammeennttoo  ddeellll''iimmppoossttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ddoovvuuttaa  

iinn  uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee  aannnnuuaallee,,  ddaa  ccoorrrriissppoonnddeerree  eennttrroo  iill  1166  ggiiuuggnnoo..)),,  èè  eesseegguuiittoo,,  aa  

ssaallddoo  ddeellll''iimmppoossttaa  ddoovvuuttaa  ppeerr  ll''iinntteerroo  aannnnoo,,  ccoonn  eevveennttuuaallee  ccoonngguuaagglliioo  ssuullllaa  

pprriimmaa  rraattaa  vveerrssaattaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  aattttii  ppuubbbblliiccaattii  nneell  pprreeddeettttoo  ssiittoo  aallllaa  ddaattaa  

ddeell  1166  oottttoobbrree  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo  ddii  iimmppoossttaa;;  aa  ttaall  ffiinnee  iill  ccoommuunnee  èè  tteennuuttoo  aa  

eeffffeettttuuaarree  ll''iinnvviioo  ddii  ccuuii  aall  pprriimmoo  ppeerriiooddoo  eennttrroo  iill  99  oottttoobbrree  ddeelllloo  sstteessssoo  

aannnnoo..  
 

PPEERR  CCOONNSSUULLTTAARREE  LLEE  AALLIIQQUUOOTTEE  22001122  

hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaannzzee..iitt//ddiippaarrttiimmeennttooppoolliittiicchheeffiissccaallii//ffiissccaalliittaallooccaallee//iimmuu22001122//sscc

eellttaaaannnnoo..hhttmm  

    

99))  ((MMOODDIIFFIICCAA  IINN  SSEEDDEE  DDII  CCOONNVVEERRSSIIOONNEE  ““iinn  ccoorrssoo””  DDLL  3355//22001133))  IInn  ccaassoo  ddii  

mmaannccaattaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddeell  1166  oottttoobbrree,,  ssii  aapppplliiccaannoo  ggllii  aattttii  

aaddoottttaattii  ppeerr  ll''aannnnoo  pprreecceeddeennttee..  
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CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  PPEERR  IILL  VVEERRSSAAMMEENNTTOO  CCOONN  FF2244  
 

 

                                                                         COMUNE                STATO 

 

IMU – abitazione principale 

      e relative pertinenze                          3912                      

IMU – fabbricati rurali  

      ad uso strumentale (non D/10)         3913                      

IMU – terreni                                             3914                       

IMU – aree fabbricabili                             3916                     

IMU – altri fabbricati                                 3918                     

IMU – immobili ad uso produttivo  

      gruppo catast. D                                 3930                      3925 


