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Betreft: Verzoekschrift 161/2005, ingediend door Helmut Stolze (Duitse nationaliteit), 
over de belastingen die Duitse eigenaren van tweede woningen in Italië moeten 
betalen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die sinds 1987 eigenaar is van een flat in Zuid-Tirol (Italië), geeft aan dat hij bij de 
gemeentelijke instanties een verblijfsdeclaratie heeft ingediend. In 2004 heeft hij van de 
gemeentelijke instanties een brief ontvangen, waarin voor de jaren 1999-2002 de betaling 
werd gevorderd van een gemeentelijke belasting op onroerend goed in de categorie "tweede 
woningen met verblijfsdeclaratie". Indiener betoogt dat dit een onaanvaardbare vorm van 
dubbele belasting is. Verder geeft hij aan het te betreuren dat deze belasting voor buitenlandse 
staatsburgers veel hoger uitvalt dan voor Italiaanse staatsburgers, omdat de relevante 
wetgeving een onderscheid maakt tussen ingezeten en niet-ingezeten eigenaren. Voor 
Italiaanse staatsburgers wordt het verblijf in kwestie als hoofdverblijf beschouwd, ongeacht 
het daadwerkelijke gebruik ervan, terwijl voor buitenlandse staatsburgers de overheid eerst 
per geval wil vaststellen of het onroerende goed een hoofdverblijf dan wel een nevenverblijf 
is. Indiener beschouwt dit als discriminerend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006.

De feiten

De heer Stolze, die Duits staatsburger is en in Duitsland woont, is sedert 1987 eigenaar van 
een flat in Zuid-Tirol (Italië). Bijgevolg heeft hij elk jaar, vanaf het moment dat het 
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belastingsysteem van kracht werd, zijn gemeentelijke belastingen overgemaakt aan de 
belastingdienst van de stad Merano. In het kader van de naheffingsaanslag voor het jaar 2004 
is gebleken dat deze belasting wordt geheven op basis van een percentage van 7% voor niet-
ingezeten buitenlanders, terwijl niet-ingezeten Italiaanse staatsburgers kunnen genieten van 
een veel gunstiger percentage, nl. 4%, dat van toepassing is op onroerend goed dat als 
hoofdverblijf fungeert.

Indiener is van mening dat zowel de dubbele belastingheffing als de discriminatie waarmee 
hij te maken heeft, in strijd is met de communautaire wet- en regelgeving.

Het verzoekschrift aan het EP

Het Europees Parlement heeft het onderhavige verzoekschrift ontvankelijk verklaard en heeft 
de Commissie om opmerkingen verzocht.

Opmerkingen van de Commissie met betrekking tot het verzoekschrift

Ten eerste is de Commissie met betrekking tot het bestaan van een eventuele dubbele 
belastingvordering van de zijde van de Italiaanse lokale belastingdienst, waaraan indiener 
meent de verschuldigde belasting voor het ter discussie staande jaar (1999) reeds te hebben 
overgemaakt, niet bevoegd om na te gaan of de overgemaakte belastingbetaling effectief heeft 
plaatsgevonden of niet. In dat opzicht is het namelijk aan de nationale rechter om deze feiten 
na te trekken.

Wat daarentegen de heffing van een minder gunstig percentage voor niet-ingezeten 
buitenlanders in Italië betreft, kan de Commissie het volgende opmerken.

Uit artikel 6 van het Italiaanse wetsdecreet nr. 504 van 30 december 1992 volgt dat de 
gemeenten bevoegd zijn om op hun grondgebied een belastingpercentage te heffen dat binnen 
een marge van 4 à 7% is gelegen, en dat dit percentage kan variëren naargelang van de vraag 
of het vastgoed al dan niet wordt gebruikt als hoofdverblijf dan wel als tweede verblijf naast 
het hoofdverblijf wordt aangehouden, of dat het wordt verhuurd. Deze bepaling, die 
afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van het vastgoed over het algemeen mag variëren 
binnen de gebruikelijke percentages, stipuleert dat vastgoed dat als hoofdverblijf dient, wordt 
belast op basis van een percentage van 4%, terwijl een nevenverblijf zwaarder wordt belast, in 
het onderhevige geval tegen een tarief van 7%.

Volgens de interpretatie die de Italiaanse belastingdienst eraan geeft1, worden eigendommen 
van niet-ingezeten Italiaanse eigenaars geacht zonder meer als hoofdverblijf te dienen, op 
voorwaarde dat ze niet werden verhuurd.

De Commissie is van mening dat – voor zover een dergelijk vermoeden slechts geldt voor 
niet-ingezeten Italiaanse staatsburgers, terwijl andere EU-burgers het daadwerkelijke gebruik 
van het goed als hoofdverblijf in Italië moeten kunnen bewijzen (ze moeten er bijgevolg 
woonachtig zijn) teneinde van een gunstiger belastingtarief te kunnen genieten - een 
dergelijke differentiëring, gezien het ontbreken van een objectief bewijsmiddel, zou kunnen 

                                               
1 Ministeriële omzendbrief 11/380 van 26.6.1993.
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worden beschouwd als discriminatie op basis van nationaliteit (artikel 12 EG) en een inbreuk 
zou kunnen vormen op de beginselen van het vrije verkeer van kapitaal, hetgeen in strijd is 
met artikel 56 van het EG-Verdrag.

Conclusie

De Commissie is voornemens hieromtrent tegen Italië uit hoofde van artikel 226 van het EG-
Verdrag een inbreukprocedure in te stellen, in het kader waarvan de Italiaanse autoriteiten de 
mogelijkheid zullen krijgen om zo nodig de instandhouding van de maatregel te 
verantwoorden die het onderwerp vormt van het onderhavige verzoekschrift.

Voorgesteld wordt de behandeling van het onderhavige verzoekschrift niet af te sluiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 juni 2007.

Op basis van de door indiener aangehaalde feiten hebben de diensten van de Commissie 
geconcludeerd dat de door de Italiaanse overheid gevolgde interpretatie - volgens welke het 
bewonen van een eigendom dat toebehoort aan Italiaanse staatsburgers die daar niet 
verblijven wordt beschouwd als een woning die als zodanig als hoofdverblijf fungeert en 
derhalve in aanmerking komt voor een gunstiger gemeentelijk belastingtarief1 - kan worden 
gezien als een vorm van discriminatie op grond van nationaliteit (artikel 12 EG) en als een 
inbreuk op het vrije kapitaalverkeer (artikel 56 EG).

Op basis van deze conclusie zal bij de Commissie een voorstel worden ingediend tot instelling 
van een inbreukprocedure.

Een aantal lidstaten passen alleen voor op hun grondgebied gelegen (en als hoofdverblijf 
dienende) onroerende goederen een preferentiële belastingregeling toe (met gunstiger 
tarieven, aftrekmogelijkheden voor kosten en hypotheekrente, vrijstelling van 
vermogensaanwas e.d.), die echter niet geldt voor in andere lidstaten gelegen woningen met 
dezelfde bestemming. Omdat de Commissie deze beperking als onverenigbaar met het 
Gemeenschapsrecht beschouwt, heeft zij een aantal inbreukprocedures ingesteld, met name 
tegen Portugal, Zweden, Duitsland, België en Polen.

Met betrekking tot Italië hebben de diensten van de Commissie in de loop van 2006 vernomen 
dat er wellicht nog andere redenen zijn dan die welke aan dit verzoekschrift ten grondslag 
liggen om de in Italië toegepaste belastingregeling voor als hoofdverblijf fungerende 
woningen ongeldig te verklaren. De Commissie heeft namelijk ook nog een aantal klachten 
ontvangen met betrekking tot discriminatoire belastingheffing bij de verkoop van als 
hoofdverblijf fungerende woningen wanneer het onroerend goed waarin men kapitaal wenst te 
herinvesteren zich niet op het nationale grondgebied bevindt.

Conclusie

De verdere afhandeling van de kwestie die het onderwerp van dit verzoekschrift vormt, zal 
                                               
1 Gemeentebelasting op onroerende goederen, waarvan het tarief per gemeente kan variëren van 4 tot 7 pro mille 
van de waarde van de op het nationale grondgebied gelegen onroerende goederen. Zie D.Lgs 30.12.1992, nr. 
504.
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plaatsvinden in het kader van een in de loop van 2007 in te stellen, breder opgezette 
inbreukprocedure met betrekking tot de in Italië geldende belastingregeling inzake als 
hoofdverblijf fungerende woningen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Gezamenlijk antwoord op verzoekschrift 161/2005 en 1223/2007.

Op verzoek van het EP en ter aanvulling van de reeds gegeven antwoorden met betrekking tot 
het onderwerp van de twee bovenvermelde verzoekschriften geeft de Commissie de nu 
volgende extra informatie.

De Commissie herinnert eraan dat zij een procedure op grond van artikel 2261 van het EG-
Verdrag aanhangig heeft gemaakt tegen Italië (2006/4741), die onder andere betrekking heeft 
op de verenigbaarheid met het Gemeenschapsrecht van de belastingregeling die van 
toepassing is op eigenaren en kopers van onroerende goederen in Italië die niet de Italiaanse 
nationaliteit hebben. Op 2 februari 2009 heeft de Commissie de opmerkingen van de 
Italiaanse autoriteiten ontvangen. Hierin wijzen zij met name op de bij omzendbrief nr. 12/DF 
van 5 juni 2008 doorgevoerde wijzigingen, uit hoofde waarvan (punt 6, letter B) het bezit van 
een onroerend goed door een Italiaanse niet-ingezetene een reden is voor het niet in 
aanmerking komen voor de vrijstelling van de gemeentebelasting op onroerende goederen. De 
Italiaanse autoriteiten preciseren bovendien dat bij deze belasting alleen de basisaftrek wordt 
toegepast op het hoofdverblijf2 van de Italiaanse niet-ingezetene, terwijl conform de nieuwe 
interpretatie het voordeel van het verlaagde tarief niet automatisch van toepassing is. 

Onder voorbehoud van een nauwkeuriger bestudering van het antwoord van de Italiaanse 
autoriteiten en voor zover de recentste wijzigingen geen einde maken aan de ongelijke 
behandeling van niet-ingezetenen die niet de Italiaanse nationaliteit hebben, is de Commissie 
voornemens de bovengenoemde procedure voort te zetten.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Gezamenlijk antwoord op verzoekschrift 161/2005 en 1223/2007.

In resolutie nr. 1/DF van 4 maart 2009 verschaft de Italiaanse belastingdienst meer uitleg over 
de uitdrukking “woningen gelijkgesteld bij reglement of besluit van de gemeente” met het oog 
op vrijstelling van de gemeentebelasting op onroerende goederen3 die voortaan geldt voor de 
eerste woningen van ingezetenen in Italië. De nieuwe administratieve procedure heeft 
rechtstreekse gevolgen voor de situatie die in dit verzoekschrift wordt beschreven. Het is 
duidelijk4 dat eigendommen van Italianen die in het buitenland wonen, niet onder de 
vrijstellingsvoorwaarden vallen. Die vrijstelling betreft slechts twee specifieke hypotheses die 
in de wet5 voorzien zijn. Daaruit volgt dat sinds 2008 Italiaanse burgers die in het buitenland 
                                               
1 Met de toezending van een ingebrekestelling d.d. 1 december 2008.
2 Dat niet wordt verhuurd.
3 Ingevoerd door artikel 1 van de DL van 27 mei 2008 nr. 93 omgezet met wijzigingen bij wet van 24 juli 2008 

nr. 126.
4 In tegenstelling tot de vorige resolutie 12/DF van 5 juni 2008.
5 Woningen in eigendom van ouderen of minder validen die in een rusthuis wonen en, onder bepaalde 

voorwaarden, woningen die gratis door een familielid worden bewoond.
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wonen en eigenaar zijn van een woning in Italië, niet langer de gunstigere bepalingen genieten 
die tot nog toe van toepassing waren voor landgenoten die in Italië wonen.

In het kader van de lopende inbreukprocedure1 vraagt de Commissie aan de Italiaanse 
overheid om, wat betreft de kwestie waarvan sprake is in dit verzoekschrift, de nieuwe 
interpretatieve elementen te bevestigen die zich na de datum van het antwoord (2 februari 
2009) op de brief van ingebrekestelling van de Commissie hebben aangediend.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie op verzoekschrift 161/2005 en 1223/2007, 
ontvangen op 17 december 2009.

Op verzoek van het Parlement en in aanvulling op de eerdere antwoorden met betrekking tot 
het onderwerp van voornoemde verzoekschriften geeft de Commissie kennis van de volgende 
aanvullende informatie.

De Italiaanse autoriteiten hebben bevestigd dat vastgoed dat wordt aangehouden door burgers 
die in het buitenland verblijven, niet in aanmerking komt voor de vrijstelling van de 
gemeentebelasting op onroerende goederen die sinds 20082 geldt voor vastgoed dat als 
hoofdverblijf van de belastingplichtige fungeert en voor ander vastgoed dat bij reglement of 
besluit van de gemeente aan die categorie is gelijkgesteld.

Volgens een strikte interpretatie van de vrijstellingsvoorwaarden zoals die voortvloeien uit 
resolutie n.1/DF van 4 maart 2009, worden woningen van Italiaanse staatsburgers die in het 
buitenland verblijven, voortaan belast op basis van het normale tarief voor de 
gemeentebelasting op onroerende goederen. 

In het licht van het voorgaande en aangezien Italië passende maatregelen heeft getroffen om 
de schending van het Gemeenschapsrecht ten aanzien van niet-ingezetenen van andere 
nationaliteit dan de Italiaanse weg te nemen, is de Commissie niet voornemens de reeds 
gestarte procedure3 wat betreft de kwestie die het onderwerp vormt van dit verzoekschrift,  
voort te zetten.

                                               
1 Inbr. nr. 2006/4741.
2 Ingevoerd door artikel 1 van de DL van 27 mei 2008 nr. 93 omgezet met wijzigingen bij wet van 24 juli 2008 

nr. 126.
3 Inbr. nr. 2006/4741.


