
 

 

IInnddeennnniittàà  11000000  eeuurroo::  aall  vviiaa  llee  ddoommaannddee  tteelleemmaattiicchhee  

  

  AAcccceeddeerree  aallll’’aarreeaa  ppeerrssoonnaallee  MMyyIInnppss  ee  rriicceerrccaarree  ““IInnddeennnniittàà  CCoovviidd--1199  ppeerr  llaavvoorraattoorrii  

aauuttoonnoommii,,  ppaarraassuubboorrddiinnaattii  ee  ssuubboorrddiinnaattii””..  AAcccceeddeerree  aall  rriissppeettttiivvoo  sseerrvviizziioo  DDeesskkttoopp..  

SSee  nnoonn  ggiiàà  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellllee  ccrreeddeennzziiaallii  IINNPPSS,,  ssii  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree  iill  PPIINN  ttrraammiittee  iill  

ppoorrttaallee  IINNPPSS..  IIll  sseerrvviizziioo  ddii  RRiicchhiieessttaa  PPIINN  OOnn  LLiinnee  èè  aacccceessssiibbiillee  ddiiggiittaannddoo  llaa  ppaarroollaa  

cchhiiaavvee  PPIINN  nneell  mmoottoorree  ddii  rriicceerrccaa  ddeell  ppoorrttaallee  wwwwww..iinnppss..iitt  PPeerr  rriicchhiieeddeerree  qquueessttaa  eedd  

aallttrree  pprreessttaazziioonnii  ddeell  DDeeccrreettoo  CCuurraa  IIttaalliiaa,,  bbaassttaa  iinnsseerriirree  ii  pprriimmii  88  ccaarraatttteerrii  ddeell  PPIINN  

ootttteennuuttii  ddaallllaa  pprroocceedduurraa  vviiaa  ssmmss,,  aall  nnuummeerroo  ddii  cceelllluullaarree  cchhee  vviieennee  iinnsseerriittoo  ttrraa  ii  

ccoonnttaattttii  rriicchhiieessttii  ddaallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  RRiicchhiieessttaa  PPIINN  OOnn  LLiinnee..  

 

 

  SSeelleezziioonnaarree  ““IInnvviioo  ddoommaannddaa””  ee  cclliiccccaarree  ssuu  aavvaannttii..  

 

 

 



 

 

  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo  iinnsseerriirree  ii  ddaattii  rriicchhiieessttii,,  ll’’eemmaaiill  iinnddiiccaattaa  ssaarràà  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  llaa  nnoottiiffiiccaa  

ddeellllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa..  

 

  IInn  qquueessttaa  sseezziioonnee  iinnddiiccaarree  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  iinnddeennnniittàà  ppeerr  llaa  qquuaallee  ssii  vvuuoollee  eeffffeettttuuaarree  

llaa  rriicchhiieessttaa..  SSeelleezziioonnaarree  ““IInnddeennnniittàà  ppeerr  iill  mmeessee  ddii  mmaaggggiioo  pprreevviissttaa  ddaall  DD..LL..  1188  ddeell  

1177//0033//22002200  ee  ddaall  DD..LLRRiillaanncciioo””..  

SSuucccceessssiivvaammeennttee  sseelleezziioonnaarree::  

  CCaatteeggoorriiaa  iinnddeennnniittàà::  LLiibbeerrii  pprrooffeessssiioonniissttii  ee  ppaarrtteecciippaannttii  aa  ssttuuddii  aassssoocciiaattii//ssoocciieettàà  

  TTiippoo  ddii  qquuaalliiffiiccaa::  LLiibbeerrii  pprrooffeessssiioonniissttii  ccoonn  ppaarrttiittaa  IIVVAA  

 



 

 

  LLaa  pprroocceedduurraa  pprrooppoonnee  uunnaa  ppaaggiinnaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  ccoonn  ll’’eelleennccoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  cchhee  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  rriissppeettttaattii  ppeerr  rriieennttrraarree  ttrraa  ii  bbeenneeffiicciiaarrii  ddeellll’’iinnddeennnniittàà..  

 

  SScceegglliieerree  llaa  mmooddaalliittàà  ccoonn  llaa  qquuaallee  ssii  vvuuoollee  vveennggaa  eerrooggaattaa  ll’’iinnddeennnniittàà,,  nneellllaa  nnoossttrraa  

sscchheerrmmaattaa  aabbbbiiaammoo  ooppttaattoo  ppeerr  ll’’aaccccrreeddiittoo  ssuu  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  ee  aabbbbiiaammoo  iinnddiiccaattoo  

ll’’IIbbaann  ((aatttteennzziioonnee  aadd  iinnsseerriirrlloo  ccoorrrreettttoo  ee  ddii  uunn  ccoonnttoo  ddeell  qquuaallee  ssii  èè  iinntteessttaattaarrii))..  

 

 

 



 

 

  IInn  qquueessttaa  ppaaggiinnaa  ffoorrnniirree  ddiivveerrssee  DDiicchhiiaarraazziioonnii::  

  NNoonn  aavveerr  ffaattttoo  rriicchhiieessttaa  ppeerr  iill  RReeddddiittoo  ddii  EEmmeerrggeennzzaa  

  NNoonn  aavveerr  pprreesseennttaattoo  ((oo  pprreesseennttaarree  iinn  ffuuttuurroo))  rriicchhiieessttaa  ppeerr  iinnddeennnniittàà  rriivvoollttee  aaii  lliibbeerrii  

pprrooffeessssiioonniissttii  iissccrriittttii  aaggllii  eennttii  ddii  pprreevviiddeennzzaa  oobbbblliiggaattoorriiaa  pprriivvaattii    

  NNoonn  aavveerr  pprreesseennttaattoo  ((oo  pprreesseennttaarree  iinn  ffuuttuurroo))  rriicchhiieessttaa  ppeerr  ll’’iinnddeennnniittàà  ppeerr  ii  

llaavvoorraattoorrii  ddoommeessttiiccii  

  DDiicchhiiaarraarree  ddii  aavveerree  aavvuuttoo  uunnaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  rreeddddiittoo  ddii  aallmmeennoo  iill  3333%%  ddeell  sseeccoonnddoo  

ttrriimmeessttrree  22002200  rriissppeettttoo  aall  rriissppeettttiivvoo  ppeerriiooddoo  ddeell  22001199  

  NNoonn  aavveerr  pprreesseennttaattoo  ddoommaannddaa  ppeerr  iinnddeennnniittàà  ddii  llaavvoorraattoorrii  aauuttoonnoommii  iimmppiieeggaattii  ccoonn  

rraappppoorrttii  ccoonn  iill  CCOONNII  eecccc..  

  DDiicchhiiaarraarree  cchhee  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffoorrnniittee  nneellllaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  

ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aa  vveerriittàà  

 

 

 

 

 



 

 

  PPaaggiinnaa  ppeerr  iill  ccoonnsseennssoo  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  

 

  PPaaggiinnaa  ffiinnaallee  ccoonn  iill  rriieeppiillooggoo  ddeeii  ddaattii  iinnddiiccaattii..  

CCoonnttrroollllaarree  bbeennee  ii  ddaattii  ee  sseelleezziioonnaarree  CCOONNFFEERRMMAA..  IInn  qquueessttoo  mmooddoo  ssii  

iinnvviiaa  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  llaa  ddoommaannddaa..  

 


