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Oggetto: trasmissione all’INI PEC delle cd. Pec al cittadino di cui al D.P.C.M. 6/05/2009 da 

parte dei professionisti, ai fini di assolvere all’adempimento previsto dall’art. 6-bis, c. 2, 

d.lgs. n. 82/2005 “realizzazione dell’INI-PEC a partire dagli elenchi di indirizzi PEC 

costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. 

  

  

    SSoonnoo  ppeerrvveennuuttii  aalllloo  ssccrriivveennttee  MMiinniisstteerroo  nnuummeerroossii  qquueessiittii  ddaa  ppaarrttee  ddii  OOrrddiinnii  ee  

CCoolllleeggii  pprrooffeessssiioonnaallii  rreellaattiivvaammeennttee  aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzaarree,,  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  

pprrooffeessssiioonniissttii  iissccrriittttii  nneeii  mmeeddeessiimmii,,  llaa  ccoossiiddddeettttaa  CCEECC--PPAACC  qquuaallee  iinnddiirriizzzzoo  ddii  ppoossttaa  

eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa,,  rriilleevvaannttee  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  1166,,  ccoommmmaa  66  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggggee  nn..  

118855  ddeell  22000088  ee  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  66--bbiiss,,  cc..  22,,  dd..llggss..  nn..  8822//22000055  ((ccooddiiccee  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  

ddiiggiittaallee  ––CCAADD))..  

    IInn  pprrooppoossiittoo  ssii  rraammmmeennttaa  cchhee  qquueessttaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  ccoonn  pprroopprriiaa  nnoottaa  ddeell  1100  

sseetttteemmbbrree  22001133  rriivvoollttaa  aallllee  CCaammeerree  ddii  ccoommmmeerrcciioo  ((aallll..  11)),,  ssii  eerraa  ggiiàà  pprroonnuunnzziiaattaa  iinn  

mmeerriittoo  aallllaa  sstteessssaa  ffaattttiissppeecciiee  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aallllee  iimmpprreessee  iinnddiivviidduuaallii,,  ppeerr  llee  qquuaallii  ll’’aarrttiiccoolloo  

55  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggggee  117799  ddeell  22001122,,  iimmppoonneevvaa  iill  mmeeddeessiimmoo  oobbbblliiggoo  ddii  ddoottaazziioonnee  ddii  uunn  

iinnddiirriizzzzoo  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa..  

  

    IInn  qquueellll’’ooccccaassiioonnee  ssii  eebbbbee  aadd  aaffffeerrmmaarree  cchhee  ppeerr  ggllii  uuffffiiccii  ddeell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  

iimmpprreessee  ll’’oobbbblliiggoo  iinn  qquueessttiioonnee,,  rreellaattiivvoo  aallllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aallll’’IINNII--PPEECC  ddeeggllii  iinnddiirriizzzzii  

PPEECC  ddaa  lloorroo  ddeetteennuuttii  ddeellllee  iimmpprreessee  iinnddiivviidduuaallii,,  nnoonn  ppootteessssee  eesssseerree  aassssoollttoo  mmeeddiiaannttee  

ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  CCEECC--PPAACC  ((ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  ddeell  cciittttaaddiinnoo)),,  ssttaannttee  llaa  

ddiiffffeerreennttee  ffuunnzziioonnee  rriiccoonnnneessssaa  aa  qquueesstt’’uullttiimmoo  iinnddiirriizzzzoo  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ddaa  ttrraassmmeetttteerree  

aallll’’IINNII--PPEECC,,  nnoonncchhèè  ppeerr  llee  mmooddaalliittàà  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii  rriillaasscciioo  ddeellllaa  CCEECC--PPAACC  sstteessssaa..  
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  QQuueessttaa,,  iinnffaattttii,,  ppuurr  ccoossttiittuueennddoo  uunnaa  nnoorrmmaallee  mmooddaalliittàà  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ppeerr  iill  

cciittttaaddiinnoo  ((ppeerraallttrroo  rriillaasscciiaattaa  ggrraattuuiittaammeennttee)),,  ppeerrmmeettttee  ttuuttttaavviiaa  ddii  ccoommuunniiccaarree  

eesscclluussiivvaammeennttee  ccoonn  llaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  

ccoommuunniiccaazziioonnii  uuffffiicciiaallii  ttrraa  aazziieennddee  oo  ttrraa  cciittttaaddiinnii..  

  

    SSttaannttee  qquuaannttoo  ssoopprraa,,  ssii  rraapppprreesseennttaa  cchhee  llee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssoopprraa  ssvvoollttee  ddeebbbboonnoo  

ttrroovvaarree  ppeeddiisssseeqquuaa  aapppplliiccaazziioonnee  aanncchhee  nneell  ccaassoo  ddeellllee  pprreeddeettttee  CCEECC--PPAACC  ddeeii  

pprrooffeessssiioonniissttii,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ppeerraallttrroo  ddeell  ccoonnccoorrddee  aavvvviissoo  eesspprreessssoo  iinn  pprrooppoossiittoo  

ddaallll’’AAgg..II..DD..--  AAggeennzziiaa  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa  DDiiggiittaallee--  ccoonn  nnoottaa  ddeell  1100  ddiicceemmbbrree  22001133  ((aallll..22)),,  aa  

sseegguuiittoo  ddii  eesspplliicciittaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ppaarreerree  ddaa  ppaarrttee  ddeelllloo  ssccrriivveennttee..  

  

    NNee  ccoonnsseegguuee  ppeerrttaannttoo  cchhee  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  eedd  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellll’’iinnddiiccee  

IINNII--PPEECC  vveerrrraannnnoo  rriiffiiuuttaattii  ttuuttttii  qquueeggllii  iinnddiirriizzzzii  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  

ccoommuunniiccaattii  ddaa  ccooddeessttii  OOrrddiinnii  ee  CCoolllleeggii  cchhee  ssiiaannoo  ccoossttiittuuiittii  iinn  ffoorrmmaa  ddii  CCEECC--PPAACC  ((ppeecc  

aall  cciittttaaddiinnoo)),,  ccoonnttrraaddddiissttiinnttii  ddaall  ddoommiinniioo  @@ppoossttaacceerrttiiffiiccaattaa..ggoovv..iitt..  

  

                  IILL  DDIIRREETTTTOORREE  GGEENNEERRAALLEE  

                          ((GGiiaannffrraanncceessccoo  VVeecccchhiioo))  


