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LLoo  ssvviilluuppppoo  ddeeii  pprroocceessssii  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  iinn  aammbbiittoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  AAvvvv..  
MMaatttteeoo  SSaannttiinnii  ee  PPrrooff..  MMaassssiimmoo  FFeerrrraaccccii  
 

  
  
  
IIll  tteerrmmiinnee  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ppuuòò  lleetttteerraallmmeennttee  eesssseerree  ttrraaddoottttoo    ddaallllaa  lliinngguuaa  iinngglleessee  
ccoonn  ll’’eesspprreessssiioonnee  ““ddoovvuuttaa  ddiilliiggeennzzaa””..    SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  pprroocceeddiimmeennttoo  ddiirreettttoo  aadd  
aacccceerrttaarree  ee  vvaalluuttaarree  lloo  ssttaattoo  ddii  ““ssaalluuttee””  ddii  uunn’’aazziieennddaa,,  nnoonn  ssoolloo  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  
aallllaa  ssoolliiddiittàà  eeccoonnoommiiccaa,,  ffiinnaannzziiaarriiaa  ee  ppaattrriimmoonniiaallee  mmaa  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  
aallll’’aavvvveennuuttaa  oosssseerrvvaannzzaa  ee  rriissppeettttoo  ddeellllee  lleeggggii  vviiggeennttii  ddaa  ppaarrttee  ddii  cchhii  hhaa  
aammmmiinniissttrraattoo  llaa  ssoocciieettàà  ddaall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ssuuaa  ccoossttiittuuzziioonnee..    
  
QQuueessttaa  ooppeerraazziioonnee  ssii  rreennddee  nneecceessssaarriiaa  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  llaa  ssoocciieettàà  ooggggeettttoo  ddeellllaa  
ffuuttuurraa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””    ssii  rreellaazziioonnaa  ccoonn  ssooggggeettttii  eesstteerrnnii  iinntteennzziioonnaattii,,  iinn  qquuaallcchhee  
mmooddoo  aadd  eennttrraarree  aa  ffaarr  ppaarrttee  ddeellllaa  ccoommppaaggiinnee  ssoocciieettaarriiaa,,  mmeeddiiaannttee  aaccqquuiissttoo  ddii  
ppaarrtteecciippaazziioonnii  oo  ddeellll’’aazziieennddaa  oo  sseemmpplliicceemmeennttee  ddii  uunn  rraammoo  ddii  eessssaa..  AAll  ffiinnee  ddii  
vvaalluuttaarree  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ee  llaa  ccoonnvveenniieennzzaa  ddeellllaa  ttrraannssaazziioonnee  mmaa  aanncchhee  aall  ffiinnee  ddii  
ddeetteerrmmiinnaarree  iill  ““pprreezzzzoo””  ddii  aaccqquuiissttoo,,  èè  qquuaannttoo  mmaaii  ddoovveerroossoo  aacccceerrttaarrssii  ddeelllloo  ssttaattoo  
ddii  ssaalluuttee  ddeell  ““pprrooddoottttoo””  cchhee  ssii  iinntteennddee  aaccqquuiissttaarree..    
  
EE’’  aaggeevvoollee  ccoommpprreennddeerree  ccoommee,,  ppiiùù  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ssiiaa  ccoommpplleessssaa  ee  
aarrttiiccoollaattaa  --  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  ssiiaa  aallllaa  ccoommppaaggiinnee  cchhee  aallll’’aattttiivviittàà    --  mmaaggggiioorrmmeennttee  
llaabboorriioossoo  ee  ddeelliiccaattoo  rriissuulltteerràà  eesssseerree  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””..  
  
LLaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  rraapppprreesseennttaa,,  qquuiinnddii,,  uunnaa  ddeelliiccaattaa  iinnddaaggiinnee  ccoonnoosscciittiivvaa  ppoossttaa  iinn  
eesssseerree  nneell  ccaassoo  ddii  ooppeerraazziioonnii  ssttrraaoorrddiinnaarriiee,,  aall  ffiinnee  ddii  ooffffrriirree  uunnaa  vviissiioonnee  ccoommpplleettaa  
ddeellllaa  rreeaallttàà  aazziieennddaallee  ooggggeettttoo  ddeellllaa  ttrraattttaattiivvaa..    
  
IIll  ppootteennzziiaallee  aaccqquuiirreennttee  vvuuoollee  eesssseerree  nneellllaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  pprreennddeerree  uunnaa  ddeecciissiioonnee  
ccoonnssaappeevvoollee  ee  llaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  rriissppoonnddee  pprroopprriioo  aa  qquueessttaa  eessiiggeennzzaa..    OOppeerraazziioonnii  
ddii  aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ssoocciieettàà  eesstteerroo  aattttrraavveerrssoo  mmaaggggiioorraannzzee  qquuaalliiffiiccaattee  oo  ddii  ccoonnttrroolllloo  
ee  pprroocceessssii  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  jjooiinntt--vveennttuurreess  nneecceessssiittaannoo  ddii  uunn’’aatttteennttaa  mmiiccrroo--aannaalliissii  
vvoollttaa  aa  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  vvaalloorree  eeccoonnoommiiccoo--ppaattrriimmoonniiaallee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  eesstteerraa..  
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NNeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ppuuòò  eesssseerree  mmoollttoo  uuttiillee  rriiccoorrrreerree  
aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  cchheecckk  lliissttss,,  ddeellllee  lliissttee  nneellllee  qquuaallii  vveennggoonnoo  sseeggmmeennttaattee  ee  
ppaarrcceelllliizzzzaattee  llee  aarreeee  ddii  iinnddaaggiinnee,,  llee  iissppeezziioonnii  ddaa  ccoommppiieerree,,  ii  ddooccuummeennttii  cchhee  
ssaarraannnnoo  eessaammiinnaattii,,  llee  rriicceerrcchhee  pprreessssoo  ii  ppuubbbblliiccii  uuffffiiccii  ee  llee  ppeerriizziiee  ddii  eessppeerrttii  eesstteerrnnii  
cchhee  ssaarraannnnoo  rriicchhiieessttee..  
  
QQuueessttee  lliissttee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattee  ddeellllee  gguuiiddee  ooppeerraattiivvee  ––  cceerrttaammeennttee  nnoonn  
eessaauussttiivvee    --    vvoollttee  aadd  eesseegguuiirree  llaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  iinn  mmooddoo  aapppprroopprriiaattoo..  IInnoollttrree  
sseerrvvoonnoo  aa  ccoommuunniiccaarree  llee  aannaalliissii  cchhee  ssaarraannnnoo  ssvvoollttee,,  aall  ffiinnee  ddii  iinnffoorrmmaarree  
ll’’aaccqquuiirreennttee  ssuullllee  aarreeee  ccooppeerrttee  ddaallllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””;;  uuttiillee  ssttrruummeennttoo,,  qquuiinnddii,,    ppeerr  
ppootteerr  cchhiieeddeerree  aallllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddeeii  ddooccuummeennttii  cchhee  ssaarraannnnoo  ooggggeettttoo  
dd’’iinnddaaggiinnee..  
  
VViissttoo  cchhee  ooggnnii  rreeaallttàà  eessaammiinnaattaa  pprreesseennttaa  ddeellllee  ppeeccuulliiaarriittàà  pprroopprriiee  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  
ddiimmeennssiioonnii,,  aall  ccuullttuurraa  aazziieennddaallee,,  aall  cclliimmaa  ccoommppeettiittiivvoo,,  aall  sseettttoorree  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ee  
aall  mmaannaaggeemmeenntt,,  èè  pprreessssoocchhéé  iimmppoossssiibbiillee  ccoommppiillaarree  uunnaa  cchheecckk  lliisstt  cchhee  ppoossssaa  eesssseerree  
aapppplliiccaattaa  ““ooggggeettttiivvaammeennttee””  iinn  ttuuttttee  llee  ssiittuuaazziioonnii  ee  cchhee  ssoossttiittuuiissccaa  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  
ggiiuuddiizziioo  ee  ll’’eessppeerriieennzzaa  ddeell  pprrooffeessssiioonniissttaa  iinnccaarriiccaattoo..  
  
SSii  ddeevvee  iinnoollttrree  ccoonnssiiddeerraarree  cchhee  ooggnnii  ppootteennzziiaallee  aaccqquuiirreennttee  hhaa  eessiiggeennzzee  
ddiivveerrssiiffiiccaattee..    
  
IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  llaa  sseemmpplliiccee  aapppplliiccaazziioonnee,,  aanncchhee  ddeellllaa  lliissttaa  ddii  ccoonnttrroolllloo  ppiiùù  ddeettttaagglliiaattaa  
eedd  eesstteennssiivvaa,,  ddeevvee  eesssseerree  eevviittaattaa  iinn  qquuaannttoo  ppoottrreebbbbee  ccoommppoorrttaarree  uunn  aaggggrraavviioo  
iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ddaa  ssvvoollggeerree..  MMoollttoo  ddiippeennddeerràà  ddaallllee  ssttrraatteeggiiee  cchhee  ssii  ppoonnee  
ll’’aaccqquuiirreennttee..  
  
IInnoollttrree,,  vviissttaa  ll’’aabbiittuuaallee  lliimmiittaatteezzzzaa  ddeell  tteemmppoo  ddiissppoonniibbiillee  ppeerr  ssvvoollggeerree  ll’’iinnccaarriiccoo,,  
cc’’èè  iill  rriisscchhiioo  ddii  ttrraassccuurraarree  aallccuunnii  aassppeettttii  ssppeecciiffiiccii  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  cchhee  
ppoottrreebbbbeerroo  rraapppprreesseennttaarree  llaa  ffoonnttee  ddeell  vvaannttaaggggiioo  ccoommppeettiittiivvoo  eedd  eesssseerree  ddii  
ccoonnsseegguueennzzaa  uunn  ffaattttoorree  cchhiiaavvee  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  vvaalloorree  ddeellll’’iimmpprreessaa..    
  
CCiiòò  nnoonnoossttaannttee  èè  ssbbaagglliiaattoo  rriiffiiuuttaarree  aa  pprriioorrii  llaa  vvaalliiddiittàà  ddeellll’’aapppprroocccciioo  iissppiirraattoo  
aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  cchheecckk  lliissttss,,  iinn  qquuaannttoo,,  ssee  qquueessttee  vveennggoonnoo  aaddaattttaattee  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  
aallllaa  rreeaallttàà  ccoonnssiiddeerraattaa  ee  ssee  ssii  pprreevveeddee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aaggggiioorrnnaarrllee  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  
““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  nneell  ccaassoo  eemmeerrggaannoo  ssiittuuaazziioonnii  cchhee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  nnoonn  eerraannoo  
ssttaattee  ccoonnssiiddeerraattee,,  ccoossttiittuuiissccoonnoo  uunn  vvaalliiddoo  ssuuppppoorrttoo  aallll’’aattttiivviittàà  ddeell  pprrooffeessssiioonniissttaa  
cchhee  ddeevvee  ssaappeerrllee  aapppplliiccaarree  ccoonn  ssppiirriittoo  ccrriittiiccoo,,  aavveennddoo  bbeenn  pprreesseennttee  ii  rriisscchhii  cchhee  eessssee  
ccoommppoorrttaannoo..  



 

www.dirittobancario.it - © Tutti i diritti riservati 

 

3

AA..  DDooccuummeennttii  ddaa  aannaalliizzzzaarree  
  
CChheecckk  lliisstt  
  
11))  SSttaattuuttoo  
22))  AAttttoo  ccoossttiittuuttiivvoo  
33))  GGeenneerraall  AAggrreeeemmeenntt  
44))  CCoonnttrraattttii  ddii  llaavvoorroo  ee  ppoossiizziioonnii  pprreevviiddeennzziiaallii  
55))  LLiibbrrii  ccoonnttaabbiillii  
66))  VVeerrbbaallii  ddii  aasssseemmbblleeaa  
77))  IIssccrriizziioonnii  ddeellllaa  ssoocciieettàà  pprreessssoo  PPuubbbblliiccii  UUffffiiccii  ee  RReeggiissttrrii  
88))  LLiicceennzzee  eedd  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  
99))  CCoonnttrraattttii  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  
1100))  OOrrggaanniiggrraammmmaa  ee  ffuunnzziioonnaaggrraammmmaa  
1111))  PPiiaannoo  iinndduussttrriiaallee  ee  ffiinnaannzziiaarriioo  
1122))  DDiicchhiiaarraazziioonnii  ee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ffiissccaallii  
1133))  CCaarrtteellllee  ddii  ppaaggaammeennttoo  oo  nnoottiiffiicchhee  ddii  aacccceerrttaammeennttii  iinn  ccoorrssoo  
1144))  CCoonnttrraattttii  ddii  aaccqquuiissttoo  
1155))  CCoonnttrraattttii  ddii  vveennddiittaa  
1166))  LLiissttiinnii  uuffffiicciiaallii  ddeeii  pprreezzzzii  
1177))  FFaattttuurree  ddii  aaccqquuiissttoo  
1188))  FFaattttuurree  ddii  vveennddiittaa  
1199))  EEvveennttuuaallee  RReeggiissttrraazziioonnee  ddii  mmaarrcchhii,,  mmooddeellllii  oo  bbrreevveettttii  
2200))  CCoorrrriissppoonnddeennzzaa  ccoonn  cclliieennttii  ee  ffoorrnniittoorrii  
2211))  EEvveennttuuaallii  ccoonnttrraattttii  ddii  aaggeennzziiaa  ee  rraapppprreesseennttaannzzaa  
2222))  AAttttii  nnoottaarriillii  
2233))  CCoonnttrraattttoo  ddii  llooccaazziioonnee  ddeellllaa  sseeddee  ee  ssuuaa  rreeggiissttrraazziioonnee  eedd  oonneerrii  aacccceessssoorrii  
2244))  CCoonnttii  ccoorrrreennttii  iinn  eesssseerree  ee  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ccoonn  ggllii  iissttiittuuttii  ddii  ccrreeddiittoo  
2255))  DDooccuummeennttaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aadd  eevveennttuuaallii  ffiinnaannzziiaammeennttii  oo  pprreessttiittii  iinn  ccoorrssoo  
2266))  LLiissttaa  ddeebbiittoorrii  ee  cclliieennttii  iinnaaddeemmppiieennttii  
2277))  CCoonntteennzziioossii  iinn  ccoorrssoo  ee//oo  mmiinnaacccciiaattii  
2288))  LLiissttaa  ddeeii  lleeggaallii  iinnccaarriiccaattii  ddeell  rreeccuuppeerroo  ddeeii  ccrreeddiittii  
2299))  IInnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  eelleettttrroonniicchhee  ee  ddeeii  ssooffttwwaarree  uuttiilliizzzzaattii  
3300))  SSiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo  
3311))  RRiissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  
3322))  RRiissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprriivvaaccyy  
3333))  RRiissppeettttoo  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  nneellllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeeggllii  aaccccoorrddii  ccoonn  ii  

ddiippeennddeennttii  
3344))  DDaazzii  ddooggaannaallii  
3355))  AAnnaalliissii  ssppeessee  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  
3366))  AAnnaalliissii  ssppeessee  ddii  ppuubbbblliicciittàà  
3377))  AAnnaalliissii  ssppeessee  ppeerr  uutteennzzee  ee  ddii  aallttrroo  ggeenneerree  
3388))  LLiissttaa  eevveennttuuaallii  ccoonnccoorrrreennttii  pprreesseennttii  ssuull  mmeerrccaattoo  
3399))  LLiissttaa  ddii  eevveennttuuaallii  ccoonnttrraattttii  ddii  ccoonnssuulleennzzaa  ccoonn  pprrooffeessssiioonniissttii  
4400))  GGaarraannzziiee  pprreessttaattee  
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BB..  AAnnaalliissii  ddaa  eeffffeettttuuaarree  
  

11..  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  nneell  tteemmppoo    
22..  VVeerriiffiiccaa  ddeellll’’aaffffiiddaabbiilliittàà  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ccoonnttrroolllloo  iinntteerrnnoo  
33..  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aarreeee  dd’’aaffffaarrii    
44..  LLiissttaa  ddeeii  pprrooddoottttii  ooffffeerrttii  
55..  TTuurrnnoovveerr  ddeell  mmaaggaazzzziinnoo    
66..  AAnnaalliissii  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  iinntteerrnnaa  ee  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  ccoossttii  ddiirreettttii  ee  iinnddiirreettttii,,  

mmaarrggiinnii  ddii  ccoonnttrriibbuuzziioonnee  ee  mmaarrggiinnii  ddii  pprrooffiittttoo  
77..  RRiiccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddaattii  ddii  bbiillaanncciioo  ddii  aallmmeennoo  ttrree  eesseerrcciizzii  

  EEssiisstteennzzaa  ee  ccoommpplleetteezzzzaa  ddeeii  ddiirriittttii  ee  ddeellllee  oobbbblliiggaazziioonnee  
  IImmppuuttaazziioonnee  eedd  aaddeegguuaatteezzzzaa  ccoonnttaabbiillee  
  VVaalluuttaazziioonnee  
  CCoommppeetteennzzaa  eeccoonnoommiiccaa  
  RRaapppprreesseennttaazziioonnee  eedd  iinnffoorrmmaattiivvaa  ssuupppplleemmeennttaarree  

88..  AAnnaalliissii  ppeerr  iinnddiiccii  ee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  WW..AA..CC..CC..,,  ddeellllaa  LLeevvaa  OOppeerraattiivvaa  ee  
ddeellllaa  LLeevvaa  FFiinnaannzziiaarriiaa  

99..  VVeerriiffiiccaa  ddeellll’’aaddeegguuaatteezzzzaa  ddeeii  mmeettooddii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  uuttiilliizzzzaattii  
1100..  CCoonnffrroonnttoo  ddeeii  vvaalloorrii  iinnddiiccaattii  ccoonn  qquueellllii  ddii  mmeerrccaattoo  

          1111..  AAnnaalliissii  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ffiissccaallee  ee  pprreevviissiioonnee  ddeell  ttaaxx  rraattee  ffuuttuurroo  
          1122..  PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  uunn  bbiillaanncciioo  pprroo  ffoorrmmaa  cchhee  ccoonnssiiddeerrii  llee  vvaarriiaazziioonnii  cchhee  
iinntteerrssaarraannnnoo  
                      ppeerr    eeffffeettttoo  ddeellllee  ssvvaalluuttaazziioonnee  ee  rriivvaalluuttaazziioonnii  ddeerriivvaannttii  ddaallll’’ooppeerraazziioonnee  ee  
ppeerr    
                      ll’’aaddeegguuaammeennttoo  aaii  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  uuttiilliizzzzaattii  ddaallll’’aaccqquuiirreennttee  
          1133..  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  ee  lloorroo  aaddeegguuaatteezzzzaa  aallllee  
ddiimmeennssiioonnii    

            aazziieennddaallii  ee  aallllaa  ssuuaa  iimmmmaaggiinnee  
1144..  MMooddeerrnniittàà  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ee  ddeeii  pprroocceessssii  pprroodduuttttiivvii  uuttiilliizzzzaattii  
1155..    AAnnaalliissii  ddii  ppiiaannii  ee  bbuuddggeett  ee  rreeddaazziioonnee  ddii  ppiiaannii  aalltteerrnnaattiivvii  
1166..    SSttuuddiioo  ddeellllaa  ssttaaggiioonnaalliittàà  ddeellllee  vveennddiittee  
1177..    SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss  
1188..    EEssaammee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  mmaatteerriiee  pprriimmee  uuttiilliizzzzaattee  ee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rreeppeerriirrllee  

ssuull  mmeerrccaattoo  
  aa  ccoonnddiizziioonnii  aannaalloogghhee  aa  qquueellllee  aattttuuaallii  

1199..    AAnnaalliissii  ddeellllee  ssttrraatteeggiiee  ddii  mmaarrkkeettiinngg  aattttuuaattee  nneell  tteemmppoo  
2200..    PPeerrcceennttuuaallee  mmeeddiiaa  ddii  pprrooddoottttii  rreessii  ee  ddii  iinntteerrvveennttii  iinn  ggaarraannzziiaa,,  iinn  rraappppoorrttoo  

aallllee  vveennddiittee  
2211..    VVaalluuttaazziioonnee  ssuullllaa  nneecceessssiittàà  ddii  pprroocceeddeerree  aadd  uunnaa  rriiccaappiittaalliizzzzaazziioonnee  oo  ssuullllaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii    
  pprroocceeddeerree  aa  nnuuoovvii  iinnvveessttiimmeennttii  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ccaappiittaallee  
pprroopprriioo  

2222..    RRiissppoonnddeennzzaa  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  aallllee  eessiiggeennzzee  ssttrraatteeggiicchhee  ddeellll’’aaccqquuiirreennttee  
2233..    IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ssiinneerrggiiee  ootttteenniibbiillii  iinn  sseegguuiittoo  aallll’’ooppeerraazziioonnee  
2244..  AAsssseessttmmeenntt  ddeellllee  rriissoorrssee  iimmppiieeggaattee  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  ggaapp  ccoonnoosscciittiivvoo  
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2255..    VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  
aa..  MMeettooddoo  pprriinncciippaallee  
bb..  MMeettooddii  ddii  ccoonnttrroolllloo  

LLaa  mmiissuurraazziioonnee  ddeell  vvaalloorree  

LA MISURAZIONE 
DEL VALORE

CRITERIO DI 
CASSA

CRITERIO DI 
COMPETENZA

METODI 
FINANZIARI

METODI 
REDDITUALI

  

METODOLOGIA ESEGUITA

MISURAZIONE 
DEI FENOMENI 

D’IMPRESA

APPROCCIO   
PER CASSA

APPROCCIO     
PER   

COMPETENZA

MISURAZIONE NEL 
MOMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE DEL 
FENOMENO 
(INCASSO/PAGAMENTO)

MISURAZIONE NEL 
MOMENTO IN CUI SI 
VERIFICANO I 
PRESUPPOSTI DI CUI I 
FENOMENI D’IMPRESA 
SONO LA 
MANIFESTAZIONE

FLUSSI 
FINANZIARI

FLUSSI       
DI   

REDDITO
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Il valore delle attività

La misura del valore di una attività d’impresa , diverso dal valore che essa può creare per gli azionisti, è
pari al valore attuale dei flussi positivi che essa genererà durante la sua vita utile:

n
Σ F’t (1 + k)-t

t=0

K  rappresenta il costo dell’utilizzo del  capitale per la durata di impiego effettivo.

Non si tratta ancora del valore creato dall’impresa attraverso l’utilizzo di una specifica attività nella 
gestione. Infatti il valore azionario creato da una attività è pari alla

n
Σ Ft (1 + k)-t

t=0

cioè al valore attuale dei flussi positivi generati dal suo impiego e di quelli negativi che sono stati sostenuti 
per effettuare l’investimento
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Il valore delle passività

Anche i debiti possono concorrere alla creazione di valore per gli azionisti. Ciò è possibile attraverso:

1. la riduzione del costo dell’indebitamento.
2. La miscelazione ottimale fra capitale di debito e capitale di rischio nella definizione della struttura 

finanziaria dell’impresa.

La capacità dell’impresa di negoziare condizioni ottimali sui mercati dei capitali finanziari dipende sia dal 
miglioramento della gestione del suo fabbisogno finanziario, sia dalla ricerca di nuovi strumenti finanziari 
per abbattere il costo della raccolta.

Anche nel caso dei debiti valgono le differenze già viste per le attività fra misura del loro valore e misura 
del valore che possono creare per gli azionisti. Il problema della loro misurazione è meno complesso:

I flussi che si associano ad un debito dipendono dagli interessi che dovranno essere pagati e dalle 
rate che dovranno essere rimborsate. Sono grandezze relativamente facili da prevedere.
I finanziamenti a tasso variabile presentano in condizioni normali un valore pari al loro valore 
nominale, dal momento che la variabilità dei tassi viene assorbita dal tasso stesso, senza 
comportare le variazioni di valore tipiche dei finanziamenti a tasso fisso quando mutano le 
condizioni di mercato.

  
  
PPrrooffiillii  lleeggaallii,,  ssoocciieettaarrii  ee  ffiissccaallii  
  
NNeellll’’oorrddiinnaammeennttoo  iittaalliiaannoo  nnoonn  eessiissttee  aallccuunnaa  nnoorrmmaa  cchhee  rreeggoollii  llaa  mmaatteerriiaa  ddeellllaa  ““dduuee  
ddiilliiggeennccee””,,  nnéé  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aallllee  ccoonnccrreettee  ee  ppoossssiibbiillii  mmooddaalliittàà    ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ee  
aattttuuaazziioonnee    ddeellllaa  sstteessssaa,,  mmaa  nneeaanncchhee,,  aa  lliivveelllloo  ddii  pprriinncciippiioo,,  ppeerr  ddeeffiinniirrnnee  ll’’iissttiittuuttoo  ee  
ggllii  aammbbiittii  aapppplliiccaattiivvii..  
IIll  mmoottiivvoo  ddii  ttaallee  llaaccuunnaa  lleeggiissllaattiivvaa,,  pprroobbaabbiillmmeennttee,,  vvaa  rriinnvveennuuttoo  nneellll’’oorriiggiinnee  ddeellll’’  
ll’’iissttiittuuttoo  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  iill  qquuaallee  ssii  èè  ssvviilluuppppaattoo  oorriiggiinnaarriiaammeennttee  iinn  PPaaeessii    ddii  
ccoommmmoonn  llaaww  ee  ssoolloo  ddaa  ppoocchhii    aannnnii  ssii  ssttaa  aassssiisstteennddoo  aadd  uunn  uuttiilliizzzzoo  sseemmpprree  
ccrreesscceennttee  ddii  ttaallee  ssttrruummeennttoo    nneellll’’aammbbiittoo  ddii  ooppeerraazziioonnii  ssoocciieettaarriiee  ccoonnddoottttee  nneeii  PPaaeessii  
ddeellll’’aarreeaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa..  
IIll  rraappiiddoo  iinnccrreemmeennttoo  ddii  ooppeerraazziioonnii  ccoommmmeerrcciiaallii  cchhee  vveeddoonnoo  ccooiinnvvoollttee  aazziieennddee  
aappppaarrtteenneennttii  aa  nnaazziioonnii  ddiivveerrssee  hhaa  nneecceessssaarriiaammeennttee  ppoorrttaattoo  aallll’’aatttteennzziioonnee  ddeeggllii  
ssttuuddiioossii  ddii  ddiirriittttoo  ccoommmmeerrcciiaallee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ll‘‘iissttiittuuttoo  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  iinn  
ppaarrttiiccoollaarr  mmooddoo  nneeii  ccaassii  iinn  ccuuii    uunnoo  ddeeii  ssooggggeettttii  ccoonnttrraattttuuaallii  ccooiinnvvoollttii  
nneellll’’ooppeerraazziioonnee  ccoommmmeerrcciiaallee  aappppaarrtteennggaa  aadd  uunn’’aarreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa  oovvee  iill  rriiccoorrssoo  aallllaa  
““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ssiiaa  oorrmmaaii  ddiivveennuuttoo  uunnoo  ssttrruummeennttoo  iimmpprreesscciinnddiibbiillee  nneellllaa  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrllooccuuttoorrii  ccoommmmeerrcciiaallii..  
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IInn  qquueessttoo  sseennssoo,,  ll’’eessppeerriieennzzaa  mmaattuurraattaa  nneeggllii  oorrddiinnaammeennttii  aanngglloossaassssoonnii  èè  ssttaattaa  
ggrraaddaattaammeennttee  rreecceeppiittaa  aanncchhee  iinn  IIttaalliiaa::  iinniizziiaallmmeennttee  ssoolloo  ppeerr  aasssseeccoonnddaarree  iill  mmoodduuss  
pprroocceeddeennddii  ddeellllee  ccoonnttrrooppaarrttii  ccoonnttrraattttuuaallii  ssttrraanniieerree  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  ddooppoo  aavveerr  
ccoommpprreessoo  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ee  ll’’uuttiilliittàà  ddeellll’’iissttiittuuttoo,,  aanncchhee  ppeerr  pprroocceeddeerree  aadd  uunnaa    
vvaalluuttaazziioonnee  ooccuullaattaa  ee  aapppprrooffoonnddiittaa  ddeellllee  aazziieennddee  iinntteerrllooccuuttrriiccii  ee  ddeellllee  ccoonnttrrooppaarrttii  
ccoonnttrraattttuuaallii  ccooiinnvvoollttee  iinn  ddeelliiccaattee  ttrraannssaazziioonnii  ttrraa  aazziieennddee  iittaalliiaannee..    
  
LL’’oobbiieettttiivvoo  pprriimmaarriioo  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  èè,,  iinnffaattttii,,  qquueelllloo  ddii  vvaalluuttaarree,,  mmeeddiiaannttee  
uunnaa  rraaccccoollttaa  ddii  nnoottiizziiee  uuffffiicciiaallii,,  ssee  vvii  ssiiaannoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ffaattttiibbiilliittàà  oo  ddii    
  
ooppppoorrttuunniittàà  ddeellllaa  ttrraannssaazziioonnee  ccoommmmeerrcciiaallee  ooggggeettttoo  ddii  ttrraattttaattiivvaa..  
  
TTrraattttaassii,,  sseennzzaa  dduubbbbiioo,,  ddii  uunn  pprroocceessssoo  ddii  eessttrreemmaa  ccoommpplleessssiittàà,,  ppoossttuullaannddoo  uunnaa  
ccoommppeetteennzzaa  mmoollttoo  aammppiiaa    iinn  ccaappoo  aall  pprrooffeessssiioonniissttaa  iinnccaarriiccaattoo,,  ddoovveennddoo,,  iinnffaattttii,,  iill  
pprroocceessssoo  vvaalluuttaattiivvoo,,  iinnvveessttiirree  qquuaannttoo  mmeennoo,,  iill  ccaammppoo  lleeggaallee,,  ggiiuuss--llaavvoorriissttiiccoo,,  
ccoonnttaabbiillee,,  ffiissccaallee  ee  ffiinnaannzziiaarriioo..  
  
EE’’  pprroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  cchhee  llee  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ccoommppiiuuttee  ssuu  rreeaallttàà  ssoocciieettaarriiee  
ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccoommpplleessssee  vveeddoonnoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  tteeaamm  ddii  
eessppeerrttii  ((ccoommiittaattoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””)),,  ccoonn  ccoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee  ssppeecciiffiicchhee  ee  
sseettttoorriiaallii..    
  
LLoo  ssccooppoo  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ppuuòò  ccoonnccrreetteemmeennttee  ccoonnssiisstteerree  ssiiaa  nneellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  
ddeellllaa  ooppppoorrttuunniittàà  ee  ssoosstteenniibbiilliittàà  ddii  ooppeerraazziioonnii  ddii  aaccqquuiissttoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnii,,  
ttoottaalliittaarriiee,,  ddii  mmaaggggiioorraannzzaa  oo  mmiinnoorraannzzaa,,  mmaa  aanncchhee  nneellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  
ccoonnvveenniieennzzaa  nneell  ccoommppiieerree  ooppeerraazziioonnii  ssttrraaoorrddiinnaarriiee  ((ffuussiioonnii  oo  sscciissssiioonnii)),,  oo  ddii  
aauummeennttoo  ddii  ccaappiittaallee..    
  
GGllii  aassppeettttii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprreessii  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddaaii  vvaarrii  pprrooffeessssiioonniissttii  
iinnccaarriiccaattii  ssoonnoo,,  iinn  vviiaa  pprreevvaalleennttee,,  ii  sseegguueennttii::  aa))  ccoorrrreettttaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ddaall  
mmoommeennttoo  ddeellllaa  ssuuaa  ccoossttiittuuzziioonnee  bb))  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnvveenniieennzzaa  eeccoonnoommiiccaa  
ddeellll’’ooppeerraazziioonnee  ee  ddeellllaa  ccoonnggrruuiittàà  ddeell  pprreezzzzoo  rriicchhiieessttoo  cc))  aannaalliissii  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  
rriisscchhii..  
  
LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ssii  ffooccaalliizzzzaa  ssuullllaa  ooppppoorrttuunniittàà  ee  ccoonnvveenniieennzzaa  ddeellll’’iinnvveessttiimmeennttoo  nneell  
ssuuoo  ccoommpplleessssoo,,  ssuullllaa  ccoonnggrruuiittàà  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  eeccoonnoommiiccaa  ee  ssuullll’’aannaalliissii  ddeeii  rriisscchhii  
ccoolllleeggaattii,,  ccuurraannddoossii  ddii  eevviiddeennzziiaarree    
  
  
ii  bbeenneeffiiccii  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee  ee  llee  ppoossssiibbiillii  mmooddaalliittàà  ddii  eelliimmiinnaazziioonnee  oo  ccoonntteenniimmeennttoo  
ddeeii  rriisscchhii  eevveennttuuaallmmeennttee  rraavvvviissaattii..    
  
LLaa  ccoossiiddddeettttaa  pprree--aaccqquuiissiittiioonn  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  vviieennee,,  ddii  rreeggoollaa,,  ssvvoollttaa  ddaa  ccoonnssuulleennttii  
iinnccaarriiccaattii  ddaallllaa  ssoocciieettàà  aaccqquuiirreennttee  ee  cciiòò  pprroopprriioo  iinn  vviirrttùù  ddeell  ffaattttoo  cchhee  uunnaa  ““dduuee  
ddiilliiggeennccee””  ccoonnddoottttaa  ee  ddiirreettttaa  ddaa  ccoonnssuulleennttii  ddii  ffiidduucciiaa  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ooggggeettttoo  ddii  
iinnddaaggiinnee  rriissuulltteerreebbbbee,,  ppeerr  ffoorrzzaa  ddii  ccoossee,,  nnoonn  iimmppaarrzziiaallee  ee  rriisscchhiieerreebbbbee  ddii  nnoonn  
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rraapppprreesseennttaarree  llaa  ffeeddeellee  ffoottooggrraaffiiaa  ddeelllloo  ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee  ddeellll’’aazziieennddaa  ee  ddii  iinnddiirriizzzzaarree  
ll’’aaccqquuiirreennttee  vveerrssoo  ssoolluuzziioonnii  ((ssiiaa  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ccoonnvveenniieennzzaa  cchhee  aaii  rriisscchhii  ee  aall  
pprreezzzzoo))  nnoonn  ppeerrffeettttaammeennttee  rriissppoonnddeennttii  aaii  ssuuooii  eeffffeettttiivvii  iinntteerreessssii..  
  
EE’’  ffiinn  ttrrooppppoo  eevviiddeennttee  cchhee  uunn  ccoonnttrroolllloo  ssuullllaa  ““mmeerrccee””  ccoommppiiuuttoo  ddiirreettttaammeennttee  
ddaallll’’aaccqquuiirreennttee  ggaarraannttiissccaa  mmaaggggiioorrmmeennttee  qquueesstt’’uullttiimmoo,,  rriissppeettttoo  aadd  uunnaa  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  bbuuoonnaa  qquuaalliittàà  ddeell  pprrooddoottttoo  eeffffeettttuuaattaa  ddaall  vveennddiittoorree  ccoonn  
ccoonntteessttuuaallee  vveennddiittaa  aa  ““ssccaattoollaa  cchhiiuussaa””..  
  
IInn  mmoollttii  ccaassii,,  aaccccaannttoo  aallllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ppoossttaa  iinn  eesssseerree  ddaallll’’aaccqquuiirreennttee,,  eessiissttee  
ggiiàà  uunnaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  pprreevveennttiivvaa  ccoommppiiuuttaa  ddaall  vveennddiittoorree,,  llaa  qquuaallee  ppuuòò  aavveerree  
ccoommee  ssccooppoo  qquueelllloo  ddii  pprreesseennttaarree  ee  ddeessccrriivveerree  uunn’’aazziieennddaa  fflloorriiddaa  ee  aappppeettiibbiillee  ppeerr  ii  
ppootteennzziiaallii  aaccqquuiirreennttii  oo,,  aanncchhee,,  ppeerr  ffaacciilliittaarree  iill  ccoommppiittoo  ddeeii  vvaarrii  ccoonnssuulleennttii  
iinnccaarriiccaattii  ddaallll’’aaccqquuiirreennttee  ddii  pprroocceeddeerree  aallllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””..  
  
DDoobbbbiiaammoo  ccoommuunnqquuee  pprreecciissaarree  cchhee  èè  ppeerrffeettttaammeennttee  aammmmiissssiibbiillee,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  
ffrreeqquueennttee  nneellllaa  pprraassssii,,  cchhee  llee  ppaarrttii  ssii  aaccccoorrddiinnoo  aaffffiinncchhéé  llaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  vveennggaa  
eesspplleettaattaa  ssoolloo  ddaa  ccoonnssuulleennttii  ddii  ffiidduucciiaa  ddeell  vveennddiittoorree,,  sseennzzaa  cchhee  iill  ppootteennzziiaallee  
aaccqquuiirreennttii  ssoolllleevvii  ccoonntteessttaazziioonnii  oo  rriicchhiieeddaa  uunnaa  nnuuoovvaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ccoonnddoottttaa  ddaa  
pprrooffeessssiioonniissttii  ddii  ffiidduucciiaa..  QQuueessttoo  aavvvviieennee  qquuaannddoo  iill  ssooggggeettttoo  cchhee  hhaa  eeffffeettttuuaattoo  llaa  
““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ppeerr  ccoonnttoo  ddeell  vveennddiittoorree  ggooddee  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  pprreessttiiggiioo  eedd  
aatttteennddiibbiilliittàà..  
PPiiùù  ffrreeqquueennttee  èè  ll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  vveennddiittoorree  ee  ppootteennzziiaallee  aaccqquuiirreennttee  ddeecciiddoonnoo  ddii  
nnoommiinnaarree  uunn  ccoommiittaattoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ccoommppoossttoo  ddaa  pprrooffeessssiioonniissttii  sscceellttii  ddii  
ccoommuunnee  aaccccoorrddoo  oo  ccoonnddoottttoo  ddaa  eessppeerrttii,,  aallccuunnii  ddeeii  qquuaallii  nnoommiinnaattii  ddaall  vveennddiittoorree  eedd  
aallttrrii  ddaallll’’aaccqquuiirreennttee..    
LLaa  ddiiffffiiccoollttàà  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  ccoommee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  aacccceennnnaattoo,,  ddiippeennddee  ddaa  
vvaarrii  ffaattttoorrii,,  pprriimmoo  ttrraa  ttuuttttii  llaa  ccoommpplleessssiittàà  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ssoocciieettaarriiaa  ddeellll’’aazziieennddaa  cchhee  
ssii  iinntteennddee  vvaalluuttaarree..  UUnn  aallttrroo  eelleemmeennttoo  cchhee  nneellllaa  pprraattiiccaa  rriisscchhiiaa  ddii  rreennddeerree  mmoollttoo  
ddiiffffiiccoollttoossee  eedd  oonneerroossee  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  èè  ll’’oossttrruuzziioonniissmmoo  ddaa  ppaarrttee  
ddeeii  ssooggggeettttii  aappppaarrtteenneennttii  aallllaa  ssoocciieettàà  vveennddiittrriiccee,,  cchhee  ssiiaa    ppeerr  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ddii  aallccuunnee  
iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ssiiaa  ppeerr  aallttrrii  mmoottiivvii,,  ssoonnoo  rreessttiiii  nneell  ffoorrnniirree  aadd  eessttrraanneeii,,  qquuaallii  ssoonnoo  ii  
mmeemmbbrrii  ddeell  ccoommiittaattoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  aallccuunnee  iinnffoorrmmaazziioonnii  aazziieennddaallii..    
  
IIll  ggrraaddoo  ddii  aappeerrttuurraa  ee  fflleessssiibbiilliittàà  nneellllaa  ccoonnsseeggnnaa  oo  mmeessssaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddii  
ddooccuummeennttii  eedd  aattttii  aall  pprrooffeessssiioonniissttaa  cchhee  ppoonnee  iinn  eesssseerree  llaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  èè  
iinnvveerrssaammeennttee  pprrooppoorrzziioonnaallee  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ddeellll’’aalliieennaannttee::  ssppeessssoo  iill  
vveennddiittoorree  tteennddee  aa  lliimmiittaarree  oo  aaddddiirriittttuurraa  aadd  eesscclluuddeerree  ddaallll’’aarreeaa  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  
iinnffoorrmmaazziioonnii  ““cchhiiaavvee””  rreellaattiivvee  aaii  ppiiaannii  ssttrraatteeggiiccii  aaiizzeennddaallii,,  aaii  bbrreevveettttii  iinndduussttrriiaallii,,  
aaii  ssiisstteemmii  ddii  llaavvoorraazziioonnee  eesscclluussiivvii  ee,,  aa  vvoollttee,,  aaggllii  eelleenncchhii  ddeeii  cclliieennttii//ffoorrnniittoorrii..  
  
AAnncchhee  iill  tteemmppoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  iill  ccoommppiimmeennttoo  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ““dduuee  
ddiilliiggeennccee””  ggiiooccaa  uunn’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeetteerrmmiinnaannttee  ppeerr  vvaalluuttaarrnnee  llaa  ddiiffffiiccoollttàà::  uunnaa  ““dduuee  
ddiilliiggeennccee””  ddaa  eeffffeettttuuaarrssii  iinn  uunn  tteemmppoo  eessttrreemmaammeennttee  rriiddoottttoo,,  rriicchhiieessttaa  mmoollttee  vvoollttee  
ddaallll’’uurrggeennzzaa  ddii  ddeecciiddeerree  iinn  tteemmppii  bbrreevviissssiimmii  ssee  ccoonncclluuddeerree  uunn’’ooppeerraazziioonnee  
ccoommmmeerrcciiaallee,,  rriisscchhiiaa  ddii  ccoommpprroommeetttteerree  iill  rriissuullttaattoo  ddeellllaa  sstteessssaa,,  ccoonn  ggrraavvii  
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oommiissssiioonnii  ddeetteerrmmiinnaattee  ddaallll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  aaccqquuiissiirree  ee  vvaalluuttaarree  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  
nneecceessssaarrii..  
OOllttrree  aaii  ccoommuunnii  pprroocceessssii  ddii  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  lleeggaallee,,  ffiissccaallee,,  
ccoonnttaabbiillee  eedd  aammmmiinniissttrraattiivvaa  eessiisstteennttee  pprreessssoo  llee  sseeddii  ddeellllaa  ssoocciieettàà,,  eessiissttoonnoo  aattttii  ee  
ddooccuummeennttii  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  ddeeppoossiittaattii  pprreessssoo  ppuubbbblliiccii  uuffffiiccii  ee  rreeggiissttrrii  ee  ppeerr  llaa  ccuuii  
vviissiioonnee  ccii  ssii  ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  ssccoonnttrraarree  ccoonn  ii  tteemmppii  ee  llee  lluunnggaaggggiinnii  ddeellllaa  
bbuurrooccrraazziiaa..    
  
AAnncchhee  llaa  ““llooccaattiioonn””  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  rriissuullttaa  eesssseerree  ddii  nnootteevvoollee  
iimmppoorrttaannzzaa..  LLaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  nnoorrmmaallmmeennttee  ssii  ssvvoollggee,,  aallmmeennoo  iinn  ppaarrttee,,  pprreessssoo  llaa  
sseeddee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett,,  pprroopprriioo  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  uunn  aacccceessssoo  ppiiùù  aaggeevvoollee  eedd  
iimmmmeeddiiaattoo  aallllee  ffoonnttii  iinnffoorrmmaattiivvee  ((aattttii,,  ddiippeennddeennttii,,  eecccc))..    
  
IInn  aallccuunnii  ccaassii  ppeerròò,,  oo  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  rriisseerrvvaatteezzzzaa  rriicchhiieessttee  ddaall  vveennddiittoorree  ((eesseemmppiioo  
““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ccoommppiiuuttee  iinn  ssttaabbiilliimmeennttii  iinndduussttrriiaallii,,  ddoovvee  aavvvveennggoonnoo  pprroocceessssii  
pprroodduuttttiivvii))  oo  ppeerrcchhèè  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  ooppeerraazziioonnii  aallttaammeennttee  iinnvvaassiivvee  ppuuòò  eesssseerree  
ppeerrcceeppiittaa  ccoonn  ssoossppeettttoo  ee  ddiissaappppuunnttoo  ddaaii  ddiippeennddeennttii  ddeellll’’aazziieennddaa  ttaarrggeett,,  ssii  sscceegglliiee  ddii  
ccoommppiieerree  llaa  dduuee  ddiilliiggeennttee  iinn  uunn  aammbbiieennttee  eesstteerrnnoo  ee  ““nneeuuttrraallee””,,  iivvii  ddeeppoossiittaannddoo  ii  
ddooccuummeennttii,,  ggllii  aattttii  eedd  ii  qquueessttiioonnaarrii  ccoommppiillaattii;;  ssii  ttrraattttaa  ddeell  ccoossiiddddeettttoo  ““ddaattaa  rroooomm””..  
IInn  qquueessttoo  ccaassoo  èè  ooppppoorrttuunnoo  ssttaabbiilliirree  ccoonn  ppuunnttuuaalliittàà  eedd  aaccccuurraatteezzzzaa  llee  rreeggoollee  ee  
mmooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  ddiisscciipplliinnaannddoo  ll’’aacccceessssoo  aaii  ddaattii  ee  aallllaa  
ddooccuummeennttaazziioonnee  sseeccoonnddoo  ppaarraammeettrrii  pprreessttaabbiilliittii  ((eess::  iinnddiiccaazziioonnee  ddeeggllii  eessttrreemmii  
iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeeii  ssooggggeettttii  cchhee  hhaannnnoo  aacccceessssoo  aallllee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  llaa  lloorroo  pprreevveennttiivvaa  
iiddeennttiiffiiccaazziioonnee,,  iill  ddiivviieettoo  ddii  eessttrraarrrree  ccooppiiee,,  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ffoorrmmaalliizzzzaarree  ggllii  aacccceessssii,,  
ppaarrttiiccoollaarrii  mmooddaalliittàà  ddii  ccuussttooddiiaa  ddeeii  ddooccuummeennttii,,  oobbbblliiggoo  ddii  ssttiippuullaa  ddii  ppoolliizzzzee  
aassssiiccuurraattiivvee  ccoonnttrroo  rriisscchhii  ddii  ffuurrttoo,,  iinncceennddiioo,,  ddiissttrruuzziioonnee,,  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  
ddooccuummeennttii,,  eecccc))..  
  
IInn  rreeaallttàà,,  aa  pprreesscciinnddeerree  ddaall  lluuooggoo  ffiissiiccaammeennttee  iinnddiivviidduuaattoo  ddoovvee  aavvvviieennee  llaa  ““dduuee  
ddiilliiggeennccee””,,  èè  sseemmpprree  ooppppoorrttuunnoo  ffoorrmmaalliizzzzaarree,,  mmeeddiiaannttee  uunn  ddooccuummeennttoo  ssoottttoossccrriittttoo  
ddaall  vveennddiittoorree  ee  ddaall  ppootteennzziiaallee  aaccqquuiirreennttee,,  llee  rreeggoollee  ddii  ccoommppiimmeennttoo  ddeellllaa  ““dduuee  
ddiilliiggeennccee””,,  cchhee,,  nneeii  ccaassii  ddii  ooppeerraazziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccoommpplleessssee,,  pprreennddeerràà  llee  
ffoorrmmee  ddii  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  mmaannuuaallee  ooppeerraattiivvoo..  NNeell  mmaannuuaallee    ssaarraannnnoo  ssttiillaattee  ssiiaa  llee  
rreeggoollee,,  ii  lluuoogghhii  eedd  ii  tteemmppii  ppeerr  iill  ccoommppiimmeennttoo  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  ssiiaa  ggllii  
oobbbblliigghhii  cchhee  ddoovvrraannnnoo  rriissppeettttaarree  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ii  
mmeemmbbrrii  ddeell  ccoommiittaattoo..  UUlltteerriioorrii  ddiissppoossiizziioonnii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  pprreevviissttee  aa  ccaarriiccoo  ddeell  
ppootteennzziiaallee  vveennddiittoorree,,  qquuaallii,,  aa  ttiittoolloo  eesseemmpplliiffiiccaattiivvoo,,  qquueellllee  ccoonncceerrnneennttii  ll’’oobbbblliiggoo  
ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ee  ccooooppeerraazziioonnee,,  aall  ffiinnee  ddii  rreennddeerree  iill  llaavvoorroo  ddeeii  ccoonnssuulleennttii  ppiiùù  
aaggeevvoollee  ee  mmeennoo  oonneerroossoo..    
  
LLaa  ppoossiizziioonnee  ggiiuurriiddiiccaa  ddeeii  ccoonnssuulleennttii  iinnccaarriiccaattii  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  mmeerriittaa  uunnaa  
ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee,,  iinn  qquuaannttoo  qquueessttii  ssoonnoo  lleeggaattii  aall  ssooggggeettttoo  ccoommmmiitttteennttee  ddaa  uunn  
rraappppoorrttoo  ddii  mmaannddaattoo  //  iinnccaarriiccoo  pprrooffeessssiioonnaallee  aavveennttee  ssppeecciiffiicchhee  ccaarraatttteerriissttiicchhee,,  
ssppeecciiee  iinn  oorrddiinnee  aallllee  ffaaccoollttàà  ee  aaii  ppootteerrii,,  mmaa  ssii  ttrroovveerraannnnoo  aanncchhee  aadd  aaggiirree  iinn  uunn  
ccaammppoo  iinn  ccuuii  iinnttrraatttteerrrraannnnoo  rraappppoorrttii  ccoonn  ssooggggeettttii  eesstteerrnnii  ((aammmmiinniissttrraattoorrii,,  
ddiippeennddeennttii  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ooggggeettttoo  ddii  dd..dd..,,  ppuubbbblliiccii  uuffffiiccii,,  eecccc))  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  
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ccoonnffeerriittoo  lloorroo  aallccuunn  mmaannddaattoo..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ““ccaammppoo  mmiinnaattoo””  eedd  èè  
ppeerr  qquueessttoo  cchhee  iill  ccoommiittaattoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  pprriimmaa  ddii  aacccceettttaarree  ll’’iinnccaarriiccoo  ee  ddii  
aavvvviiaarree  llee  ooppeerraazziioonnii,,  ddoovvrràà  aacccceerrttaarrssii  cciirrccaa  ii  rraappppoorrttii  eessiisstteennttii  ee  ttrraa  ll’’aaccqquuiirreennttee  
eedd  iill  vveennddiittoorree  ee  ssuullllaa  vvoolloonnttàà  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  ddii  rreennddeerree  ppoossssiibbiillii  llee  ooppeerraazziioonnii  ee  
ddii  nnoonn  oossttaaccoollaarrnnee  ll’’ooppeerraattoo..    
  
II  ccoossttii  ddii  uunnaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ssoonnoo  ssppeessssoo  mmoollttoo  aallttii,,  ssppeecciiee  qquuaannddoo  eessssaa  iinntteerreessssaa  
rreeaallttàà  ssoocciieettaarriiee  ddii  rriilleevvaannttii  ddiimmeennssiioonnii  ssttrruuttttuurraallii  oo  qquuaannddoo  ssii  ttrraattttaa  ddii  ggrruuppppii  
ssoocciieettaarrii  oo  ssoocciieettàà  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  iinn  NNaazziioonnii  ddiiffffeerreennttii  ee  cchhee  rreennddoonnoo  nneecceessssaarriiee  
nnuummeerroossee  ttrraassffeerrttee  ddii  ttuuttttoo  iill  ccoommiittaattoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””..  
  
LL’’aappppaarrtteenneennzzaa  ddeellllee  ssoocciieettàà  iinntteerreessssaattee  aa  nnaazziioonnii  ddiivveerrssee  rreennddee  ppiiùù  aarrdduuoo  
ll’’ooppeerraattoo,,  aanncchhee  ppeerr  aallttrree  rraaggiioonnii  pprraattiicchhee..  LLaa  pprriimmaa  ttrraa  ttuuttttee  rriissiieeddee  nneellllaa  nneecceessssiittàà  
ddii  ccoonnoosscceerree  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddeell  ppaaeessee  eesstteerroo  ddoovvee  ssii  ttrroovvaa  llee  ssoocciieettàà  ooggggeettttoo  ddii  
aannaalliissii::  iinn  ttaallee  ccaassoo  iill  ccoommiittaattoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  ddoovvrràà  ppoosssseeddeerree  nnoonn  ssoolloo  aammppiiee  
ccoonnoosscceennzzee  ddeell  ddiirriittttoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  mmaa  aanncchhee  ddeell  ddiirriittttoo  iinntteerrnnoo  ddeelllloo  SSttaattoo  ddoovvee  
hhaa  sseeddee  ll’’aazziieennddaa  cchhee  ssii  iinntteennddee  aaccqquuiissttaarree..  
  
  OOllttrree  aall  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  lliinngguuaa,,  cchhee  ssppeessssoo  rreennddee  iinnddiissppeennssaabbiillee  iill  rriiccoorrssoo  aadd  uunn  
iinntteerrpprreettee,,  ssiiaa  ppeerr  rreellaazziioonnaarrssii  ccoonn  iill  ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  cchhee  ppeerr  llaa  
ttrraadduuzziioonnee  ddii  aattttii  ee  ddooccuummeennttii,,  iill  ccoommiittaattoo  ddoovvrràà  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  ddiissttrriiccaarrssii  aall  
mmeegglliioo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  rreeaallttàà  llooccaallee,,  aaccqquuiisseennddoo  ddiimmeessttiicchheezzzzaa  ccoonn  ggllii  uuffffiiccii  
((ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii))  ee  ccoonn  ii  tteemmppii  ee  llee  mmooddaalliittàà  ppeerr  ll’’ootttteenniimmeennttoo  ddii  cceerrttiiffiiccaattii  eedd  
iinnffoorrmmaazziioonnii..  
  
NNeeggllii  uullttiimmii  aannnnii,,  ccoonn  ll’’aaffffeerrmmaarrssii  ddeellllaa  tteeccnnoollooggiiaa  iinnffoorrmmaattiiccaa,,  sseemmpprree  ppiiùù  
ssppeessssoo,,  ssii  tteennddee  aadd  aapppprroonnttaarree  llee  ccdd..  ddaattaa  rroooomm  vviirrttuuaallii,,  oossssiiaa  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ii  
ffoorrmmuullaarrii,,  ii  ddaattii,,  ii  ccoonnttrraattttii  ee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  vviieennee  rraaccccoollttaa  ssuu  ssuuppppoorrttii  
iinnffoorrmmaattiiccii  ((hhaarrdd  ddiisskk))  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aacccceessssoo  ““ddaa  rreemmoottoo””  mmeeddiiaannttee  uunn  
ccoolllleeggaammeennttoo  wweebb..    
  
AAll  ccoommpplleettaammeennttoo  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  iill  CCoommiittaattoo  rreeddiiggeerràà  uunnaa  
rreellaazziioonnee  ccoonncclluussiivvaa  cchhee  oollttrree  aadd  eessaammiinnaarree  llaa  mmeettooddoollooggiiaa  aaddoottttaattaa  ee  llee  
iinnffoorrmmaazziioonnii  ootttteennuuttee,,  ttrraarrrràà  llee  ccoonncclluussiioonnii  ssuullllaa  ffaattttiibbiilliittàà  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee,,  ssuull  
rriisscchhiioo  ddeellllaa  sstteessssaa,,  iinnddiiccaannddoo  ((aa  vvoollttee))  aanncchhee  llee  lliinneeee  ggiiuuddaa  ppeerr  uunnaa  nnuuoovvaa  
nneeggoozziiaazziioonnee  ddeeii  tteerrmmiinnii  eeccoonnoommiiccii  ddeellllaa  ttrraannssaazziioonnee..    
  
AAccccaaddee    ssoovveennttee  cchhee  llaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””    ccoonncclluuddaa  ppeerr  uunnaa  ffaattttiibbiilliittàà  
ddeellll’’ooppeerraazziioonnee  mmaa  nneelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  iinnddiivviidduuii  ddeellllee  ““zzoonnee  ggrriiggiiee””,,  ccoonnssiisstteennttii  iinn  
eelleemmeennttii  iimmppeeddiittiivvii  cchhee  ppoossssoo  eesssseerree  rriimmoossssii  ddaall  vveennddiittoorree  ppiiùù  oo  mmeennoo  
aaggeevvoollmmeennttee  oo  cchhee,,  ppiiùù  sseemmpplliicceemmeennttee,,  ddeetteerrmmiinneerraannnnoo  uunnaa  mmooddiiffiiccaa  iinn  rriibbaassssoo  
ddeell  pprreezzzzoo  ddii  aaccqquuiissttoo  ooffffeerrttoo  ddaall  ppootteennzziiaallee  aaccqquuiirreennttee..  
  
EE’’  ppaalleessee  cchhee,,  vviissttaa  llaa  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriittàà  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””,,  eessssaa  ppoossssaa  
ccoonndduurrrree  aa  rriissuullttaattii  aanncchhee  ddiivveerrggeennttii,,  iinn  oorrddiinnee  aaii  ddiivveerrssii  pprrooffiillii  eessaammiinnaattii..  AAdd  
eesseemmppiioo,,  uunnaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  cchhee  ccoonncclluuddaa  ppeerr  uunnaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ee  rreeggoollaarriittàà  ddii  ttuuttttaa  
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llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ffiissccaallee  ee  ccoonnttaabbiillee  eessaammiinnaattaa  ppoottrràà,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,  vvaalluuttaarree  
nneeggaattiivvaammeennttee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ssoocciieettaarriiaa  rreellaattiivvaa  aall  ccoonntteennzziioossoo  ccoonn  ii  ddiippeennddeennttii  oo  
eevviiddeennzziiaarree  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  ssiittuuaazziioonnii  oossttaattiivvee  aallllaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeellll’’aaccccoorrddoo  ffiinnaallee  
ddii  cceessssiioonnee  oo  pprrooffiillii  ddii  rriisscchhiioo  ddii  aallttrraa  nnaattuurraa..  
  
  
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee..  
  
UUnnaa  vvoollttaa  nnoommiinnaattoo  mmeeddiiaannttee  ddeelliibbeerraa  aasssseemmbblleeaarree  iill  ““CCoommiittaattoo  ddii  ““dduuee  
ddiilliiggeennccee””””,,  iill  ppaassssoo  ssuucccceessssiivvoo  ssaarràà  qquueelllloo  ddeellllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ddaa  
ppaarrttee  ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii  iinntteerreessssaattii  ee  ddeell  mmaannuuaallee  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  
qquuaallee,,  ccoommee  aacccceennnnaattoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa,,  ssii  ttrroovvaannoo  ttuuttttee  llee  rreeggoollee  ee  mmooddaalliittàà  
ooppeerraattiivvee  ddeell  ccoommiittaattoo,,  ii  ppootteerrii,,  llee  ffaaccoollttàà  ee  llee  lliimmiittaazziioonnii  ddeelllloo  sstteessssoo,,  iill  lluuooggoo,,  ii  
tteemmppii  eedd  ii  tteerrmmiinnii  ppeerr  ll’’uullttiimmaazziioonnee  ddeellll’’iinnccaarriiccoo,,  ccoonn  llaa  pprreevviissiioonnee  eevveennttuuaallee  ddii  
ppoossssiibbiillii  pprroorroogghhee  iinn  ccaassoo  ddii  nneecceessssiittàà..  EEssuullaa  ddaallllee  ffiinnaalliittàà  ddeellllaa  nnoossttrraa  
ddiisssseerrttaazziioonnee  eennttrraarree  nneell  mmeerriittoo  ddeeggllii  eelleemmeennttii  eesssseennzziiaallii  ddeellll’’iinnccaarriiccoo,,  aanncchhee  ssee  
aappppaarree  ooppppoorrttuunnoo  rriiccoorrddaarree  ccoommee  ll’’iinnccaarriiccoo  ddeebbbbaa  eesssseerree  ppiiùù  ddeettttaagglliiaattoo  ppoossssiibbiillee,,  
aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  aall  ccoommiittaattoo  sstteessssoo  ddii  aaggiirree  ccoonn  ppiieennaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeeii  
pprroopprrii  ppootteerrii  ee  ddeeii  pprroopprrii  lliimmiittii  ee  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  aall  ccoommiittaattoo  ddii  ggiiuussttiiffiiccaarree  ii    
pprroopprrii  ppootteerrii  ddiinnnnaannzzii  aaii  ssooggggeettttii  ooppeerraannttii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ooggggeettttoo  ddii  
““dduuee  ddiilliiggeennccee””..    
  
IIll  CCoommiittaattoo  aappppeennaa  nnoommiinnaattoo  ddoovvrràà  rreeddiiggeerree  uunnaa  aappppoossiittaa  cchheecckk  lliisstt,,  ccoonntteenneennttee  
ttuuttttii  ii  ddooccuummeennttii  cchhee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ppoossttii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddaall  vveennddiittoorree  ppeerr  
ll’’aannaalliissii  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee..  VVeennggoonnoo  ssppeessssoo  uuttiilliizzzzaattii  ffoorrmmuullaarrii  ccoonntteenneennttii  qquueessiittii  ee  
rriicchhiieessttee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssoottttooppoossttee  ssiiaa  aall  vveennddiittoorree  cchhee  aaggllii  oorrggaannii  ee  ddiippeennddeennttii  
ddeellllaa  ssoocciieettàà  ooggggeettttoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””..  
  
IIll  pprriimmoo  eelleemmeennttoo  ddii  aannaalliissii  ee  vvaalluuttaazziioonnee  èè  rraapppprreesseennttaattoo  ddaallllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  
ssttrruuttttuurraa  ggiiuurriiddiiccoo--ppaattrriimmoonniiaallee  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddeellll’’iimmpprreessaa::  eessssee  ssoonnoo  ddiirreettttee  aadd  
ootttteenneerree  nnoottiizziiee  ssuullllaa  ccoommppaaggiinnee  ssoocciiaallee  ee  ssuullllee  pprriinncciippaallii  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  ddaall  
vveennddiittoorree..  
  
IInn  ttaallee  sseennssoo  ii  pprriimmii  ddaattii  aadd  eesssseerree  rraaccccoollttii  ssoonnoo  qquueellllii  
iiddeennttiiffiiccaattiivvii::ddeennoommiinnaazziioonnee,,  sseeddee  lleeggaallee,,  iissccrriizziioonnee  aall  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee,,  
ppaarrttiittaa  IIVVAA,,  ccooddiiccee  ffiissccaallee;;  iinn  sseegguuiittoo  ssaarraannnnoo  ccoollllaazziioonnaattii  qquueellllii  ccoossttiittuuttiivvii,,  qquuaallii  
aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo,,  ppaattttii  ppaarraassoocciiaallii,,  ssttaattuuttoo  ee  ssuuee  mmooddiiffiicchhee  ee,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee  qquueellllii  
ffuunnzziioonnaallii  qquuaallii,,  llaa  ccoommppaaggiinnee  ssoocciiaallee,,  llee  mmooddiiffiicchhee,,  llee  ooppeerraazziioonnii  ssttrraaoorrddiinnaarriiee  
ggiiàà  ccoommppiiuuttee,,  ii  ppootteerrii  ddeellll’’oorrggaannoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  ll’’  iinnddiivviidduuaazziioonnee    ddeeii  
ccoommppoonneennttii  ddeeggllii  oorrggaannii  ccoolllleeggiiaallii,,  ii  ppootteerrii,,  llaa  dduurraattaa,,  ii  ccoommppeennssii,,  ee  ppeeddiisssseeqquuaa  
aannaalliissii  ddeell    lloorroo  ooppeerraattoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  vviissiioonnee  ddeeii  lliibbrrii  ddeellllee  rreellaattiivvee  aadduunnaannzzee  ee  llaa  
vveerriiffiiccaa  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  ee  ooppeerraattiivviittàà    ddii  oorrggaannii  ddii  ccoonnttrroolllloo  ee  ddii  pprrooccuurree  ggeenneerraallii  oo  
ssppeecciiaallii..  
  
UUnn’’aatttteennttaa  aannaalliissii  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  nnoonn  ppoottrràà  pprreesscciinnddeerree  ddaall  ccoonnttrroolllloo  cciirrccaa  iill  
ccoorrrreettttoo  aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ppuubbbblliicciittàà  pprreessssoo  iill  rreeggiissttrroo  ddeellllee  
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iimmpprreessee((ddeeppoossiittoo  ddeeii  bbiillaannccii,,  ddeellllee  nnoommiinnee,,  ll’’iissccrriizziioonnee  ddeeii  ppootteerrii,,  ll’’eessiisstteennzzaa  ddeell  
ssoocciioo  uunniiccoo,,  llaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddii  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  ddiirreezziioonnee  ee  ccoooorrddiinnaammeennttoo  eexx  aarrtt..  
22449977  cc..cc..,,  eecccc..))  
  
LL’’aannaalliissii  ddooccuummeennttaallee  pprreevveeddee  aallttrreessìì  lloo  ssttuuddiioo  ddeeii  bbiillaannccii  ee  ggllii  aallttrrii  lliibbrrii  ssoocciiaallii  
oobbbblliiggaattoorrii,,  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  ddii  rreeppeerriirree  ((oo  ccoonnttrroollllaarree))  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  
ccoommppoossiizziioonnee  ee  dduurraattaa  ddeellll’’oorrggaannoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  ddeellll’’eevveennttuuaallee  ccoolllleeggiioo  
ssiinnddaaccaallee  ee  ssoocciieettàà  ddii  rreevviissiioonnee,,  ssuuii  rreellaattiivvii  ccoommppeennssii,,  ssuuii  bbiillaannccii  ddeellllee  ssoocciieettàà,,  ssuu  
eevveennttuuaallii  ooppeerraazziioonnii  ssttrraaoorrddiinnaarriiee  ((lliibbrroo  ddeellllee  aadduunnaannzzee  ee  ddeellllee  ddeelliibbeerree  
aasssseemmbblleeaarrii)),,  ll’’eevveennttuuaallee  rriippaarrttiizziioonnee  ee  ddeelleeggaa  ddeeii  ppootteerrii  ddii  ggeessttiioonnee  iinn  sseennoo  
aallll’’oorrggaannoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  nnoonncchhéé  ddii  vveerriiffiiccaarree  iill  ccoonntteennuuttoo  ddii  ttuuttttee  qquueellllee  
ddeelliibbeerree  aavveennttii  aadd  ooggggeettttoo  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  aattttii  vviinnccoollaannttii  ee,,  iinn  ggeenneerraallee,,  aattttiinneennttii  aaggllii  
aassppeettttii  ggeessttiioonnaallii  ee  ooppeerraattiivvii  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ((lliibbrroo  ddeellllee  aadduunnaannzzee  ee  ddeellllee  ddeelliibbeerree  ddeell  
ccoonnssiigglliioo  dd’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  oo  ddeell  ccoommiittaattoo  eesseeccuuttiivvoo)),,  ll’’aannddaammeennttoo  ccoonnttaabbiillee  ee  
ffiinnaannzziiaarriioo  ddeellllaa  ssoocciieettàà,,  ll’’iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddeellllaa  lleeggggee  oo  ddeellll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo  oovvvveerroo  
llaa  mmaannccaattaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeell  bbiillaanncciioo  aallllee  rriissuullttaannzzee  ddeellllee  ssccrriittttuurree  ccoonnttaabbiillii  
((lliibbrroo  ddeellllee  aadduunnaannzzee  ee  ddeellllee  ddeelliibbeerree  ddeell  ccoolllleeggiioo  ssiinnddaaccaallee))..  
    
PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  iill  ppaattrriimmoonniioo  ddeellllaa  ssoocciieettàà,,  oollttrree  aaii  ddaattii  rriissuullttaannttii  ddaaii  
ddooccuummeennttii  ccoonnttaabbiillii,,  iill  ccoommiittaattoo  ddoovvrràà  aavveerree  ccuurraa  ddii  aaccqquuiissiirree  ppiiùù  iinnffoorrmmaazziioonnii  
ppoossssiibbiillii  mmeeddiiaannttee  aacccceerrttaammeennttii  ee  vviissuurree  pprreessssoo  ggllii  UUffffiiccii  ddeell  CCaattaassttoo  ee  llee  
CCoonnsseerrvvaattoorriiee  ddeeii  RReeggiissttrrii  IImmmmoobbiilliiaarrii,,  aanncchhee  aall  ffiinnee  ddii  ssiinncceerraarrssii  cciirrccaa  ll’’aasssseennzzaa  
ddii  ttrraassccrriizziioonnii  pprreeggiiuuddiizziieevvoollii  ((iippootteecchhee,,  ppiiggnnoorraammeennttii,,  sseeqquueessttrrii))  ssuu  eevveennttuuaallii  
iimmmmoobbiillii  ddii  pprroopprriieettàà  ddeellllaa  ssoocciieettàà..    
  
QQuuaalloorraa  vveennggaa  aacccceerrttaattaa  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  bbeennii  iimmmmoobbiillii,,  ddoovvrràà  eesssseerree  aaccqquuiissiittaa  ttuuttttaa  
llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aaggllii  sstteessssii,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aaggllii  aattttii  ddii  
pprroovveenniieennzzaa,,  aallllaa  ccoonncceessssiioonnii  eeddiilliizziiee,,  aaii  cceerrttiiffiiccaattii  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa,,  
aanncchhee  aall  ffiinnee  ddii  vveerriiffiiccaarree  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  iimmmmoobbiilliiaarrii  aallllaa  
nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  ((eeddiilliizziiaa,,  aammbbiieennttaallee,,  uurrbbaanniissttiiccaa,,  eecccc))..  
  
SSuuii  bbeennii  mmoobbiillii,,  ll’’aatttteennzziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  rriivvoollttaa  aallll’’eessiisstteennzzaa  ddii  mmaacccchhiinnaarrii  eedd  
aattttrreezzzzaattuurree,,  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  vviinnccoollii  ddii  nnaattuurraa  ggiiuurriiddiiccaa  ((qquuaallii,,  aadd  
eesseemmppiioo,,  pprriivviilleeggii  aa  ffaavvoorree  ddii  ffiinnaannzziiaattoorrii))  eedd  aacccceerrttaarrssii  cciirrccaa  llaa  ttiittoollaarriittàà  ddeellllaa  
pprroopprriieettàà  ssuuii  ssuuddddeettttii  bbeennii,,  aadd  eesseemmppiioo  iinn  ccaassoo  ddii  vviiggeennzzaa  ddii  ccoonnttrraattttii  ddii  llooccaazziioonnee  
ffiinnaannzziiaarriiaa..  
  
LLaa  ssuucccceessssiivvaa  ffaassee  ssaarràà  rriivvoollttaa  aall  rreeppeerriimmeennttoo  ee  aalllloo  ssttuuddiioo  ddii  ttuuttttii  ii  ccoonnttrraattttii  
vviiggeennttii..    
QQuueessttoo  sstteepp    èè  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  llaabboorriioossoo  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  sseemmpprree  rriissuullttaa  aaggeevvoollee  
rreeppeerriirree  ttuuttttii  ccoonnttrraattttii  cchhee  vveeddoonnoo  ccoommee  ppaarrttee  llaa  ssoocciieettàà  ooggggeettttoo  ddii  ““dduuee  
ddiilliiggeennccee””..  II  ccoonnttrraattttii  ddii  ffoorrnniittuurraa  eedd  iinn  ggeenneerree  ii  ccoonnttrraattttii  cchhee  pprreevveeddoonnoo  
ll’’eerrooggaazziioonnee  ddii  pprreessttaazziioonnii  aa  ccaarraatttteerree  ppeerriiooddiiccoo,,  ddiiffffiicciillmmeennttee  rriissuullttaannoo  eesssseerree  
ddeeppoossiittaattii  pprreessssoo  ll’’UUffffiicciioo  ddeell  RReeggiissttrroo;;  ppeerrttaannttoo  oollttrree  aall  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ddaattaa  cceerrttaa  
ssaarràà  mmoollttoo  ddiiffffiicciillee,,  ssee  nnoonn  iimmppoossssiibbiillee,,  aavveerree  cceerrtteezzzzaa  cciirrccaa  llaa  nnoonn  eessiisstteennzzaa  ddii  
uulltteerriioorrii  rraappppoorrttii  ccoonnttrraattttuuaallii,,  oollttrree  aa  qquueellllii  ddiicchhiiaarraattii  ddaall  vveennddiittoorree  ee  rriissuullttaannttii  ddaa  
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aattttii  oo  ddooccuummeennttii  pprreesseennttii  iinn  aazziieennddaa  oo,,  ccoommuunnqquuee,,  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeell  ccoommiittaattoo  ddii  
““dduuee  ddiilliiggeennccee””..  
  
SSuuii  ssiinnggoollii  ccoonnttrraattttii  ll’’aatttteennzziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ffooccaalliizzzzaattaa  ssuu  aassppeettttii  qquuaallii  llaa  
lleeggiittttiimmiittàà  ddeeggllii  sstteessssii,,  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddii  ttuuttttee  llee  ppaattttuuiizziioonnee  rriissppeettttoo  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  
iinnddeerrooggaabbiillee  ddii  lleeggggee,,  iill  ccoonntteennuuttoo  ddeellllee  ssiinnggoollee  oobbbblliiggaazziioonnii  aassssuunnttee,,  iill  lloorroo  
aaddeemmppiimmeennttoo,,  ii  tteerrmmiinnii  ddii  rreecceessssoo,,  llaa  dduurraattaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  llaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddii  
ccllaauussoollee  vveessssaattoorriiee  ee  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  pprreevviissiioonnii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  oonneerroossee,,  qquuaallii,,  aadd  
eesseemmppiioo,,  qquueellllee  ccoonncceerrnneennttii  ppaattttii  ddii  nnoonn  ccoonnccoorrrreennzzaa,,  ccllaauussoollee  rriissoolluuttiivvee  eesspprreessssee,,  
pprreevviissiioonnii  ddii  ppeennaallii  eecccceessssiivvaammeennttee  oonneerroossee,,  pprroorroogghhee  ttaacciittee,,  eecccc..  
  
TTrraa  ii  ccoonnttrraattttii  cchhee  mmeerriittaannoo  mmaaggggiioorree  aatttteennzziioonnee  rriieennttrraannoo  aa  ppiieennoo  ttiittoolloo  ii  ccoonnttrraattttii  
bbaannccaarrii..  II  rraappppoorrttii  ttrraa  llaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  ee  ggllii  iissttiittuuttii  ddii  ccrreeddiittoo  ddoovvrràà  eesssseerree  vvaalluuttaattoo  
eedd  aannaalliizzzzaattoo  ssiiaa  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ddeellll’’eessiisstteennzzaa  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ppaattrriimmoonniiaallii  aattttiivvee,,  
ccoommee  ddeeppoossiittii  iinn  ddeennaarroo,,  ttiittoollii  ddii  ccrreeddiittoo,,  pprreessttiittii  oobbbblliiggaazziioonnaarrii  ssiiaa  ppaassssiivvee  qquuaallii,,  
ffiinnaannzziiaammeennttii,,  mmuuttuuii  bbaannccaarrii,,  eecccc..  DDoovvrraannnnoo  eesssseerree,,  ppeerrttaannttoo,,  vvaagglliiaattii  ii  vvaarrii  
ccoonnttrraattttii  ddii  aappeerrttuurraa  ddii  ccrreeddiittoo,,  ddii  mmuuttuuoo,,  ddii  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  bbaannccaarriioo,,  aall  ffiinnee  ddii  
rreeggiissttrraarrnnee  llaa  dduurraattaa,,  ii  tteerrmmiinnii  ddii  rreecceessssoo,,  llee  ccoonnddiizziioonnii  ooppeerraattiivvee  eecccc..    
  
NNoonn  ssii  ppoottrràà  pprreesscciinnddeerree  ddaallll’’aannaalliissii  ddeellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ttrraa  ii  ssiinnggoollii  iissttiittuuttii  ddii  
ccrreeddiittoo  ee  llaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett,,  aanncchhee  aall  ffiinnee  dd’’aacccceerrttaarree  eevveennttuuaallii  ccrriittiicciittàà  qquuaallii  
rreevvoocchhee  ddeeggllii  aaffffiiddaammeennttii..    
PPaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  ddoovvrràà  ppooii  eesssseerree  pprreessttaattaa  aallllee  ggaarraannzziiee,,  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa,,  
rriillaasscciiaattee  aa  ffaavvoorree  ddii  tteerrzzii..  
  
LL’’aattttiivviittàà  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ssii  eesstteennddee,,  iinnoollttrree,,  aadd  uunn  aallttrroo  iimmppoorrttaannttiissssiimmoo  
aassppeettttoo..  CCii  rriiffeerriiaammoo  aa  qquueelllloo  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  iinn  rreellaazziioonnee  aa  
ccuuii  ssii  ddoovvrràà  vveerriiffiiccaarree  ll’’aaddeemmppiimmeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  
ddii  ccuuii  aall  DD..  LLggss..  ddeell  1199  sseetttteemmbbrree  11999944,,  nn..  662266  ee  ddeeii  ssuucccceessssiivvii  pprroovvvveeddiimmeennttii  
iinntteeggrraattiivvii  ee  mmooddiiffiiccaattiivvii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  mmiissuurree  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeeggllii  iinnffoorrttuunnii  ee  
ddeeggllii  iinncciiddeennttii  rriilleevvaannttii..  
  
SSttaannttee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  aanncchhee  ddii  nnaattuurraa  ppeennaallee,,  ddeerriivvaannttee  ddaallll’’iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  
ssuuiinnddiiccaattee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee,,  qquueessttaa  ffaassee  rriissuullttaa  eesssseerree  aassssoolluuttaammeennttee  
iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ee  ddeelliiccaattaa    ccoonnssiisstteennddoo  nneellllaa  vveerriiffiiccaa  ddeeii  rreessppoonnssaabbiillii,,  ddeell  mmeeddiiccoo  
ccoommppeetteennttee,,  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  oorrggaanniizzzzaattiivvee  iinntteerrnnee,,  ddeellllaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddeell  
sseerrvviizziioo  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  pprreevveennzziioonnee,,  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  ddeellllee  rreellaazziioonnii  ppeerriiooddiicchhee))..  
  
UUnn  aallttrroo  aassppeettttoo  ddii  nnootteevvoollee  vvaalleennzzaa,,  ssppeecciiee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  
ppeennaallii  iinn  ccaassoo  ddii  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  rreellaattiivvaa  ddiisscciipplliinnaa,,  èè  qquueelllloo  ccoonncceerrnneennttee  iill  
rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee..  SSppeecciiffiicchhee  nnoorrmmee  iimmppoonnggoonnoo  
pprroocceedduurree  ppaarrttiiccoollaarrii  iinn  ccaassoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ee  ttrraattttaammeennttoo  ddii  mmaatteerriiaallii  iinnqquuiinnaannttii  oo  iinn  
mmaatteerriiaa  ddii  ssmmaallttiimmeennttoo  ddii  rriiffiiuuttii  ppeerriiccoolloossii..  QQuueessttaa  ffaassee  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ssppeessssoo  
nneecceessssiittaa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ee  ccoonnssuulleennzzaa  eesstteerrnnaa  ddii  tteeccnniiccii  eessppeerrttii  iinn  mmaatteerriiaa  
aammbbiieennttaallee..  
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LL’’iinnddaaggiinnee  aattttiivvaattaa  ccoonn  iill  pprroocceessssoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ddoovvrràà  vveerriiffiiccaarree  ssee  ll’’aattttiivviittàà  
eesseerrcciittaattaa  ddaallllaa  ssoocciieettàà  ssiiaa  ssuubboorrddiinnaattaa  aall  rriillaasscciioo  ddii  ccoonncceessssiioonnii,,  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  
aammmmiinniissttrraattiivvee  oo  iissccrriizziioonnii  iinn  aallbbii  oo  rreeggiissttrrii  ,,  aaccqquuiisseennddoo  ccooppiiaa  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  
ddooccuummeennttaazziioonnee..    
  
NNeellllaa  mmeeddeessiimmaa  ffaassee  iill  ccoommiittaattoo  ssii  ddoovvrràà  aacccceerrttaarree  ddeellllaa  llaa  nnoonn  eessiisstteennzzaa  ddii  
pprroovvvveeddiimmeennttii  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ee  ccoonntteessttaazziioonnee  ddii  
iinnffrraazziioonnii  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ee//oo  ddii  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ee//oo  lliimmiittaazziioonnii  
pprreevviissttee  ddaallllee  lliicceennzzee,,  ppeerrmmeessssii  oo  aallttrree  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ggiiàà  rriillaasscciiaattee..  
  
SSee  ssii  ccoonnssiiddeerraa  cchhee  iill  vvaalloorree  ddii  uunn  aazziieennddaa  èè  iinn  ggrraann  ppaarrttee  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallllaa  
pprroopprriieettàà  ddii  bbeennii  iimmmmaatteerriiaallii,,  ccoommpprreennddiiaammoo  ppiieennaammeennttee  qquuaallee  vvaalleennzzaa  ddeebbbbaa  
aattttrriibbuuiirrssii  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  ee  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  mmaarrcchhii,,  bbrreevveettttii  oo  
mmooddeellllii  oorrnnaammeennttaallii  rreeggiissttrraattii  ddaallllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett..  IInn  qquueessttaa  oottttiiccaa  ssaarraannnnoo  
rreeggiissttrraattee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallll’’eesstteennssiioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  ee  mmeerrcceeoollooggiiccaa  ddeellllaa  
ttuutteellaa  ddeeii  sseeggnnii  ddiissttiinnttiivvii,,  aallllaa  eevveennttuuaallee  cceessssiioonnee  iinn  uussoo  ddii  mmaarrcchhii  oo  bbrreevveettttii  aaii    
ddiirriittttii  vvaannttaattii  ddaa  tteerrzzii  iinn  oorrddiinnee  aall  pprree--uussoo  ddeell  mmaarrcchhiioo,,  aadd  eevveennttuuaallii  ooppppoossiizziioonnii  
aallllaa  rreeggiissttrraazziioonnee  ddii  uunn  mmaarrcchhiioo,,  eecccc  ..  
  
LL’’aannaalliissii  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  rraapppprreesseennttaa  uulltteerriioorree    ffaassee  ddeellllaa  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  
ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  llaabboorriioossaa..  EEssssaa  ssaarràà  rriivvoollttaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  
pprreessttaannoo  aattttiivviittàà  ddii  llaavvoorroo  ssuubboorrddiinnaattoo  ((iimmppiieeggaattii  //  qquuaaddrrii  //  ddiirriiggeennttii))  ee  ddeeii  ssooggggeettttii  
cchhee  ssoonnoo  lleeggaattii  aallllaa  ssoocciieettàà  ddaa  rraappppoorrttii  ccoonnttrraattttuuaallii  ddii  ccoonnssuulleennzzaa,,  ccoollllaabboorraazziioonnee,,  
aaggeennzziiaa,,  rraapppprreesseennttaannzzaa,,  eecccc....    
  
DDoovvrràà  eesssseerree  ssttiillaattoo  uunn  eelleennccoo  nnoommiinnaattiivvoo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  ccoonn  eevviiddeennzzaa  ddeeii  
ddiippeennddeennttii  iinn  oorrggaanniiccoo  aa  sseegguuiittoo  ddii  aassssuunnzziioonnee  oobbbblliiggaattoorriiaa;;  ssaarraannnnoo  rriippoorrttaattii::  ii  
ddaattii  aannaaggrraaffiiccii,,  ll’’aannzziiaanniittàà  ddii  sseerrvviizziioo  ee  ii  tteerrmmiinnii  ddii  pprreeaavvvviissoo  ((ddaa  ppaarrttee  
ddeellll’’aazziieennddaa  ee  ddeell  ddiippeennddeennttee)),,  iill  ttrraattttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo,,  iill  TTFFRR  mmaattuurraattoo,,  llaa  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ppiiaannii  ppeennssiioonniissttiiccii,,  eevveennttuuaallii  ppaattttii  ddii  nnoonn  ccoonnccoorrrreennzzaa,,  ggllii  aaccccoorrddii  
ddii  sseeggrreetteezzzzaa,,  eevveennttuuaallii  ccooppeerrttuurree  aassssiiccuurraattiivvee  ((aanncchhee  uulltteerriioorrii  rriissppeettttoo  aa  qquueellllee  
oobbbblliiggaattoorriiee))  ee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  llaavvoorroo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo..  
  
LL’’iinnddaaggiinnee  ssuuii  ccoonnttrraattttii  ddii  llaavvoorroo  ssaarràà  pprriinncciippaallmmeennttee  oorriieennttaattaa  aa  vveerriiffiiccaarree  iill  
rriissppeettttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  ddeellllee  nnoorrmmee  iimmppeerraattiivvee  ddii  lleeggggee  aapppplliiccaabbiillii,,  
nnoonncchhéé  aa  vveerriiffiiccaarree  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  ssttaattee  vviioollaattee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeeii  ccoonnttrraattttii  
ccoolllleettttiivvii  nnaazziioonnaallii  ee  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  aaccccoorrddii  iinntteeggrraattiivvii  aazziieennddaallii..  
  
SStteessssoo  lliivveelllloo  ddii  aatttteennzziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  rriivvoollttoo  aall  ccoonntteennzziioossoo  llaavvoorriissttiiccoo,,  nnoonn  
ssoolloo  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  vvaalloorree  ddeell  ssiinnggoolloo  ccoonntteennzziioossoo  mmaa  aanncchhee  ccoonn  rriigguuaarrddoo  
aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aaccccoogglliimmeennttoo  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ee  rreellaattiivvaa  ffoonnddaatteezzzzaa  ddeellllaa  sstteessssaa  ee  
aallllee  ppoossssiibbiillee  pprroossppeettttiivvaa  ddii  ““rriipprroodduucciibbiilliittàà  iinn  ssccaallaa””  ddeelllloo  sstteessssoo  ttiippoo  ddii  aazziioonnee  ddaa  
ppaarrttee  ddii  llaavvoorraattoorrii  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett..  
  



 

www.dirittobancario.it - © Tutti i diritti riservati 

 

16

QQuueessttoo  uullttiimmoo  eelleemmeennttoo  ccii  ccoonnsseennttee  ddii  ccoolllleeggaarrccii  aallll’’iinnssiiddiioossiissssiimmoo  aassppeettttoo  
ddeellll’’aannaalliissii  ddeell  ccoonntteennzziioossoo  ((cciivviilliissttiiccoo,,  llaavvoorriissttiiccoo,,  ttrriibbuuttaarriioo  eedd  aammmmiinniissttrraattiivvoo))..  
EE’’  eevviiddeennttee  cchhee  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  pprroocceeddiimmeennttii  ccoonn  pprreetteessee  ddii  rriilleevvaannttee  eennttiittàà  nneeii  
ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  ccoonnvveennuuttaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett,,  ddiivviieennee  mmoollttoo  ddiiffffiicciillee  vvaalluuttaarree  llaa  
ccoonnvveenniieennzzaa  oo  mmeennoo  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee  ddii  aaccqquuiissttoo  oo  llaa  ccoonnggrruuiittàà  ddeell  pprreezzzzoo  ddii  
vveennddiittaa  rriicchhiieessttoo  ee  qquueessttoo  ppeerr  ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnoosscceerree  aa  pprriioorrii  ll’’eessiittoo  ddeeii  vvaarrii  
ccoonntteennzziioossii,,  ppuurr  ppootteennddoo,,  uunn  tteeaamm  ddii  pprrooffeessssiioonniissttii,,  eesspprriimmeerree  uunn  pprroopprriioo  ppaarreerree  
ssuull  pprroobbaabbiillee  eessiittoo  ddeeii  ggiiuuddiizzii,,  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn’’aatttteennttaa  aannaalliissii  ddeellllaa  
ddooccuummeennttaazziioonnee  pprroocceessssuuaallee  ((ssoolliittaammeennttee  vviieennee  rreeddaattttoo  uunn  pprroossppeettttoo  rriiaassssuunnttiivvoo  
nneell  qquuaallee  ssoonnoo  rriippoorrttaattii  ggllii  eessttrreemmii  ddeeii  ccoonntteennzziioossii  iinn  eesssseerree,,  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  
ppaarrttii,,  ddeessccrriizziioonnee  ddeellll’’ooggggeettttoo  ddeellllaa  ccaauussaa,,  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  vvaalloorree  ddeellllaa  
ccoonnttrroovveerrssiiaa  ee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeellllaa  sstteessssaa))..    
  
CCoommee  uullttiimmoo  aassppeettttoo  ooppeerraattiivvoo,,  vvoogglliiaammoo  pprreennddeerree  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  iill  pprroobblleemmaa  
ddeellllaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  pprriivvaaccyy..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  pprroobblleemmaattiiccaa  cchhee  aattttiieennee  aallll’’ooggggeettttoo  
ddeellll’’iinnddaaggiinnee  ddeell  ccoommiittaattoo  mmaa  aanncchhee  aaii  rraappppoorrttii  ttrraa  iill  ccoommiittaattoo  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  
eedd  iill  vveennddiittoorree  ((eedd  iinn  mmiissuurraa  mmiinnoorree  ttrraa  ll’’aaccqquuiirreennttee  ccoommmmiitttteennttee  eedd  iill  ccoommiittaattoo))..  
LL’’aacccceerrttaammeennttoo  ddeell  ccoorrrreettttoo  aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ccuuii  aall  DD..  LLggss..  
119966//22000033  èè  ggiiuussttiiffiiccaattoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ddaallll’’aammppiioo  qquuaaddrroo  ssaannzziioonnaattoorriioo  pprreevviissttoo,,  
EE’’  ooppppoorrttuunnoo  ppeerrttaannttoo  vveerriiffiiccaarree  llaa  ccoorrrreettttaa  eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ccuuii    aallllaa  
ssuucccciittaattaa  nnoorrmmaattiivvaa,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  DD..PP..SS..,,  
aallll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ffiigguurree  pprreeppoossttee  aall  ttrraattttaammeennttoo  ((qquuaallii  ll’’eevveennttuuaallee  
rreessppoonnssaabbiillee,,  ggllii  iinnccaarriiccaattii,,  ll’’aammmmiinniissttrraattoorree  ddii  ssiisstteemmaa,,  iill  ssooggggeettttoo  pprreeppoossttoo  aallllaa  
ccuussttooddiiaa  ddeellllee  ppaarroollee--cchhiiaavvee)),,  aallll’’iinnffoorrmmaattiivvaa  aall  ttrraattttaammeennttoo  ssoottttoossccrriittttaa  ddaaii  vvaarrii  
ssooggggeettttii  cchhee  iinnttrraatttteennggoonnoo  oo  hhaannnnoo  iinnttrraatttteennuuttoo  rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  ssoocciieettàà  ttaarrggeett  
((aanncchhee  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ddaattii  sseennssiibbiillii)),,  aallllaa  eessiisstteennzzaa  ddii  eevveennttuuaallii  oobbbblliigghhii  ddii  
nnoottiiffiiccaa  aall  GGaarraannttee..    
  
  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ffoorrnniittaa  aall  CCoommiittaattoo  ssiiaa  rriitteennuuttaa  mmaannccaannttee  oo  
ccaarreennttee  iill  pprroojjeecctt  lleeaaddeerr  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  pprroocceeddeerràà  aa  rriicchhiieessttaa  ffoorrmmaallee  
aallll’’aammmmiinniissttrraattoorree  ddeellllaa  ssoocciieettàà  TTaarrggeett..  LL’’eevveennttuuaallee  rriiffiiuuttoo  oo  ccoommuunnqquuee  
ll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ootttteenneerree  ttaallee  ddooccuummeennttaazziioonnee  aaggggiiuunnttiivvaa  ddoovvrràà  eesssseerree  
aaddeegguuaattaammeennttee  eevviiddeennzziiaattoo,,  uunniittaammeennttee  aaii  pprrooffiillii  ddii  ccrriittiicciittàà  ssootttteessii  aa  ttaallii  ccaarreennzzee  
iinnffoorrmmaattiivvee..  
LL’’uullttiimmaa  ffaassee  ddeell  llaavvoorroo  pprreevveeddee  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  rreeppoorrtt  ddii  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  ddoovvee  
ssaarraannnnoo  rriippoorrttaattee  ppeerr  iissccrriittttoo  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  vvaalluuttaazziioonnii  ee  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  
eemmeerrssee  ddaallll’’aannaalliissii  ddeeggllii  aattttii  vviissiioonnaattii..  IIll  ““dduuee  ddiilliiggeennccee””  rreeppoorrtt  rraapppprreesseennttaa  llaa  
lliinneeaa  gguuiiddaa  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnvveenniieennzzaa  ee  ddeeii  rriisscchhii  ddeellllaa  
ttrraannssaazziioonnee..  
  
IInn  eessssoo  ssaarraannnnoo  iinnddiiccaattii  ii  ssuuggggeerriimmeennttii  ssuullllee  mmiissuurree  ddaa  aaddoottttaarree  ppeerr  ccoonntteenneerree,,  oovvee  
ppoossssiibbiillee,,  ggllii  eeffffeettttii  ddeeii  pprrooffiillii  ddii  rriisscchhiioo  aaii  ffiinnii  ddii  uunn  bbuuoonn  eessiittoo  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee  
dd’’aaccqquuiissiizziioonnee..    
  
IIll  rraappppoorrttoo  oollttrree  aa  ddeessccrriivveerree  llee  pprroocceedduurree  sseegguuiittee  ee  ggllii  eessiittii  ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii,,  
ddoovvrràà  eevviiddeennzziiaarree  ggllii  aassppeettttii  ccrriittiiccii  eemmeerrssii  ddaallll’’iinnddaaggiinnee  oo  llee  aarreeee  nnoonn  
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ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  aannaalliizzzzaattee  aa  ccaauussaa  ddeellll’’iinnddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  
rriicchhiieessttaa..    
  
  


