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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2676/2014 af M. S., fransk statsborger, om 
ejendomsbeskatning i Italien og mulig forskelsbehandling på baggrund af 
nationalitet

1. Sammendrag

Andrageren, en fransk statsborger af italiensk oprindelse, ejer et hjem i kommunen Rovigo, 
hvor han jævnligt har betalt kommuneskat på fast ejendom. Han mener imidlertid, at han har 
været udsat for forskelsbehandling i denne henseende på grund af sin nationalitet. Ifølge et 
dokument udstedt af kommunen i Rovigo: "Boligejere, der er bosiddende i udlandet vil ikke 
blive givet dispensation, men vil drage fordel af den reducerede sats og fradraget for 
hovedbopæl, forudsat at ejendommen på italiensk område ikke er udlejet til tredjemand". På 
grundlag af dette dokument fremsendte andrageren en anmodning om tilbagebetaling af 
skatter, der var betalt fra 2007-2010. Dette blev dog afvist af de lokale myndigheder, som 
påstod, at "retten til at udpege en fast ejendom, der er beliggende i Italien og ikke udlejet til 
tredjemand, som hovedbopæl, er rent faktisk forbeholdt italienske statsborgere, der ikke er 
bosiddende på den italienske stats område, dette er gældende for betaling af både 
kommuneskatten på fast ejendom og den konsoliderede kommuneskat".

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. september 2015). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2016

Ifølge Domstolens retspraksis skal medlemsstaterne anvende deres lovgivning om direkte 
skatter i overensstemmelse med EU-lovgivningen. I deres skattelovgivning må de således 
ikke på grundlag af nationalitet eller bopæl udsætte statsborgere fra en medlemsstat, inklusive 
deres egen, eller personer, som udøver de frihedsrettigheder, der er sikret i henhold til TEUF, 
for forskelsbehandling. De må heller ikke uberettiget begrænse disse frihedsrettigheder.
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Som andrageren selv påpeger i forbindelse med andragende 161/2005, har Kommissionen 
oplyst, at den har indledt en traktatbrudsprocedure1 mod Italien, hvor den bl.a. anfægter ICI-
lovgivningens forenelighed med EU-retten i det omfang, at en gunstigere skattemæssig 
behandling for ikke-hjemmehørende skattepligtige udelukkende var forbeholdt italienske 
statsborgere. I 2010 blev proceduren afsluttet2, efter at de italienske myndigheder vedtog 
foranstaltninger med sigte på at indstille forskelsbehandlingen. Endvidere blev ICI ophævet 
fra 2011 og erstattet af et nyt sæt bestemmelser om beskatning af fast ejendom i Italien (se 
nedenfor). For så vidt angår anmodningen om tilbagebetaling af den afgift, som andrageren 
uretmæssigt har betalt, har Kommissionen henvist til Domstolens retspraksis3, hvorefter 
skatteyderen for at opnå erstatning i en given sag skal rette henvendelse til de nationale 
myndigheder i henhold til reglerne om retsmidler på nationalt plan. 

Vurderingen af særlige forhold og omstændigheder omkring anvendelsen af den nationale 
lovgivning på en bestemt situation er navnlig en opgave for den nationale forvaltning og de 
nationale domstole, som er hovedansvarlige for at sikre, at myndighederne i medlemsstaterne 
overholder EU-lovgivningen i de enkelte tilfælde. 

IMU 

I henhold til den gældende lovgivning4 om den kommunale ejendomsskat (IMU) er en 
gunstigere skattemæssig behandling forbeholdt italienske pensionister, som er bosat i 
udlandet, og som ejer fast ejendom i Italien, der ikke er udlejet. Dermed er 
anvendelsesområdet snævrere end det tidligere gældende, da den nuværende 
forskelsbehandling kun berører pensionister med andet EU-statsborgerskab end italiensk, som 
ejer fast ejendom i Italien. 

For at fjerne denne uforenelighed agter Kommissionen at henvende sig til de italienske 
myndigheder i overensstemmelse med de fornødne administrative procedurer.

4. Kommissionens svar (REV I), modtaget den 31. august 2016

Som andrageren anfører i sine supplerende oplysninger, der er sendt til Europa-Parlamentet, 
fjernede den seneste italienske lovgivning, som afskaffede beskatningen af fast ejendom, der 
anvendes som primær bopæl af skatteyderen (TASI), ikke forskelsbehandlingen på grund af 
nationalitet mellem ikke-hjemmehørende pensionister, som ejer fast ejendom i Italien.

I henhold til den gældende lovgivning om TASI5 er en gunstigere skattemæssig behandling 
stadig forbeholdt italienske pensionister, som er bosat i udlandet, og som ejer ikkeudlejet fast 
ejendom i Italien.

Ifølge EU-Domstolens retspraksis skal medlemsstaterne anvende deres lovgivning om direkte 
skatter i overensstemmelse med EU-lovgivningen. I deres skattelovgivning må de således 

1 2006/4741.
2 Navnlig resolution n.1/DF af 4.3.2009 om (en streng fortolkning af) de betingelser, hvorunder fast ejendom i 
Italien kunne have været behandlet som en "primær bopæl" af skatteyderen.
3 Dom C-533/10, CIVAD (præmis 22-23).
4 Fra 1.1.2015.
5 Gældende fra den 1. januar 2016.
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ikke på grundlag af nationalitet eller bopæl udsætte statsborgere fra en medlemsstat eller 
personer, som udøver de frihedsrettigheder, der er sikret i henhold til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), for forskelsbehandling. De må heller ikke 
uberettiget begrænse disse frihedsrettigheder.

For at fjerne denne uforenelighed er Kommissionens tjenestegrene ved at iværksætte en EU 
Pilot-procedure for at henvende sig til de italienske myndigheder om dette spørgsmål.

Udvalget for Andragender vil blive holdt underrettet om resultatet af dette initiativ.

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 31. januar 2017

Den 6. december 2016 indledte Kommissionens tjenestegrene en EU-pilotprocedure og 
anmodede de italienske myndigheder om at fremsætte deres bemærkninger vedrørende en 
eventuel forskelsbehandling af ikke-italienske pensionister, som er bosat i udlandet, og som 
ejer fast ejendom i Italien.

De italienske myndigheder har nu mulighed for at afhjælpe overtrædelsen af EU-retten. Hvis 
de italienske svar ikke er tilfredsstillende, kan Kommissionen beslutte at indlede en 
traktatbrudsprocedure i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Udvalget for Andragender vil blive holdt underrettet om resultatet af den igangværende 
undersøgelse.

6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 22. februar 2019

Den 24. januar 2019 besluttede Kommissionen at sende de italienske myndigheder en 
åbningsskrivelse, jf. artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, om 
skatteordningen vedrørende fast ejendom. Den italienske skatteordning er ikke i 
overensstemmelse med EU-reglerne, eftersom den kun giver gunstigere betingelser for visse 
kommuneskatter til italienske statsborgere, som bor i EU eller i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, og som har en ejendom i Italien.

Yderligere oplysninger findes i Kommissionens pressemeddelelse på følgende websted: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-471_en.htm

[Traktatbrudsprocedurens nummer er 2018/4141]
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