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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om 
skattemyndighedernes positive forskelsbehandling af italienske statsborgere, der 
køber bolig i Italien

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at der opkræves to forskellige afgiftssatser i forbindelse med køb af fast 
ejendom, nemlig 10 % af matrikelværdien for sekundære boliger, som ikke er 
"luksusbetonede" (ferieboliger osv.), og 3 % for hovedbopælen (prima casa). Italienere, der er 
registeret som bosiddende i udlandet (AIRE), har imidlertid også mulighed for at købe en 
"prima casa", og de stilles således bedre end andre EU-statsborgere, der ønsker at købe en 
feriebolig i Italien. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge, om dette er i 
strid med europæisk lovgivning, da der opkræves to forskellige afgiftssatser, og da 
berettigelsen til den mere gunstige sats er betinget af italiensk nationalitet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"I. Andragendet

Andrageren har med hensyn til de faktiske omstændigheder ikke oplyst om andet end sin 
britiske nationalitet. Det kan dog antages, at andrageren er ejer af en ejendom i Italien (San 
Terziano, PG), der ikke er hans hovedbopæl. Andrageren oplyser om anvendelsen af en 
gunstig skatteordning i Italien for de italienske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, og 
som køber bolig i deres hjemland, og han rejser spørgsmålet om, hvorvidt en sådan ordning er 
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i strid med fællesskabsretten.

II. Retlige bemærkninger

I henhold til den gældende italienske lovgivning1 er køberen af fast ejendom (der er bestemt 
til beboelse) forpligtet til at betale:
- en registreringsafgift (ejerskifteafgift) på 7 %
- en tinglysningsafgift på 2 %
- en matrikelafgift på 1 %
af boligens matrikelværdi.
En undtagelse fra denne ordning er erhvervelsen mod vederlag af en primærbolig, der 
pålægges en mere gunstig afgiftssats. Under visse betingelser2 kan køber således nyde godt af 
en lavere registreringsafgift på 3 %3 og af et fast beløb på 168 euro4 for hver af de to andre 
afgifter. For at være omfattet af denne gunstige ordning (primær bolig) skal ejendommen 
ligge i den kommune, i hvilken køber har sin bopæl5 eller sin hovedbeskæftigelse6. Er der dog 
tale om en italiensk statsborger, der er bosiddende i udlandet, er det tilstrækkeligt, at 
ejendommen er en primærbolig på det italienske territorium7.

III. Kommissionens bemærkninger

Det fremgår af ovennævnte lovgivningsramme, at en italiensk statsborger, der er bosiddende i 
udlandet (registeret i AIRE8), har adgang til fordelene ved primær bolig, uanset hvor i Italien 
den erhvervede ejendom befinder sig, forudsat at de andre betingelser er opfyldt9. Derimod 
kan udenlandske statsborgere, herunder EU-borgere, kun nyde godt af den mere gunstige 
ordning, hvis den ejendom, som de køber, befinder sig i den (italienske) kommune, i hvilken 
de har deres faste bopæl eller forventer at få fast bopæl senest 18 måneder efter købet af 
ejendommen. I praksis skal en EU-borger (have til hensigt at) have bopæl i Italien for at 
kunne nyde godt af den mere gunstige afgiftssats.
Kommissionen mener, at en sådan differentiering, for så vidt som den udøves på grundlag af 
købers nationalitet, kan betragtes som en overtrædelse af fællesskabsretten og navnlig som en 
krænkelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet (jf. EF-
traktatens artikel 12) og princippet om fri bevægelighed for kapital (jf. EF-traktatens artikel 
56).
Kommissionen optog i løbet af 2007 uformelle kontakter med de italienske myndigheder 
vedrørende den skattemæssige forskelsbehandling af EU-borgere, der køber bolig i Italien, og 

                                               
1 Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUIR-DPR 131/86) og Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastale 
(TUIR- DPR 347/90).
2 Der må bl.a. ikke være tale om en luksusbetonet bolig, køber må ikke eje en anden ejendom i samme kommune 
eller allerede have draget fordel af den nævnte ordning i forbindelse med et andet ejendomskøb.
3 Artikel 1 og Note IIa i artikel 1 i Tarif, der er vedlagt TUIR 131/86.
4 Note i artikel 1 i Tarif, der er vedlagt DPR 347/90.
5 Eller i hvilken han forventer at få fast bopæl senest 18 måneder efter underskrivelse af skødet.
6 Eller i den kommune, i hvilken arbejdsgiveren har sit hovedsæde, hvis der er tale om en arbejdstager, der i 
erhvervsøjemed arbejder i udlandet.
7 Jf. fodnote 3.
8 Register over italienere, der bor i udlandet.
9 Der skal være tale om en primærbolig, og køber må ikke have nydt godt af fordelen ved erhvervelsen af andre 
ejendomme.
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myndighederne tilkendegav, at de agtede at foretage ændringer i den gældende ordning 
vedrørende primær bolig.
Den nye ordning, der blev vedtaget1 i maj 2008, og som foreløbig2 er trådt i kraft, synes dog 
ikke at være blevet ændret med hensyn til de afgifter, der er omhandlet i andragendet3.

Konklusioner

Kommissionen påtænker at indlede en procedure mod Italien i medfør af EF-traktatens artikel 
226, hvorunder de italienske myndigheder vil få lejlighed til at fremføre argumenter for en 
eventuel opretholdelse af den foranstaltning, der er omhandlet i andragendet."

4. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Ved fremsendelse af en åbningsskrivelse af 1. december 2008 har Kommissionen åbnet 
proceduren mod Italien i henhold til EF-traktatens artikel 226 (2006/4741) med hensyn til den 
beskatningsordning, der gælder for primærboliger. I den forbindelse er de italienske 
myndigheder blevet gjort opmærksomme på spørgsmålet om overensstemmelse med 
fællesskabsretten vedrørende den beskatningsordning, der gælder for købere af ejendomme i 
Italien, som ikke er af italiensk nationalitet. De har to måneder fra modtagelsen af denne 
skrivelse til at fremsende deres bemærkninger til Kommissionen. Efter at have gennemgået 
dette svar (eller i tilfælde af manglende svar) beslutter Kommissionen at afslutte proceduren 
eller, eventuelt, at gå videre med proceduren."

5. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Fælles svar på andragende 161/2005 og 1223/2007.

På anmodning fra Europa-Parlamentet og i forlængelse af de svar, der allerede er givet på de 
to ovennævnte andragender, gør Kommissionen i det følgende rede for de yderligere 
oplysninger.

Kommissionen gør opmærksom på, at den har åbnet proceduren mod Italien (2006/4741) i 
henhold til EF-traktatens artikel 2264, som blandt andet omhandler spørgsmålet om, hvorvidt 
den beskatningsordning, der gælder for ejere og købere af ejendomme i Italien, som ikke er af 
italiensk nationalitet, er i overensstemmelse med fællesskabsretten. Den 2. februar 2009 
modtog Kommissionen de italienske myndigheders bemærkninger. Sidstnævnte understreger i 
den forbindelse navnlig de ændringer, som Cirkulære nr. 12/DF af 5. juni 2008 medførte, 
ifølge hvilket (punkt 6, litra b) der, når en italiensk borger, som ikke har bopæl i Italien, ejer 
ejendom i landet, er tale om en af de grunde, der medfører udelukkelse fra fritagelse for ICI. 
Myndighederne påpeger endvidere, at det, hvad ICI angår, kun er basisfratrækninger til 
bolig5, der gælder for italienere med bopæl i udlandet, mens der i overensstemmelse med den 
nye fortolkning ikke automatisk kan drages fordel af den reducerede sats. 

                                               
1 Ved lovdekret nr. 93 af 27.5.2008 offentliggjort i GURI nr. 124 af 28.5.2008.
2 Lovdekretet skal konverteres til lov senest 60 dage efter ikrafttrædelsen og kan ved denne lejlighed ændres.
3 Artikel 1 i ovennævnte lovdekret har erstattet ICI-satsen (kommunal ejendomsskat) på primær bolig.
4 Ved fremsendelse af en åbningsskrivelse af 1. december 2008. 
5 Som ikke kan udlejes.
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Kommissionen agter at gå videre med proceduren, forudsat at svaret for de italienske 
myndigheder undersøges yderligere, og at de seneste ændringer ikke medfører en afskaffelse 
af den ufordelagtige behandling af borgere fra andre lande end Italien, som ikke har bopæl i 
Italien."

6. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Fælles svar på andragende 0161/2005 og 1223/2007.

De italienske skattemyndigheder præciserede i cirkulære nr. 1/DF af 4.3.2009 fortolkningen 
af udtrykket "sidestillede boliger i henhold til kommunal forordning eller beslutning" med 
henblik på den fritagelse2 for ICI, som primærboliger tilhørende personer med bopæl i Italien 
fremover vil være omfattet af. Den nye administrative procedure har direkte følger for den 
situation, der tages op i andragendet. Det fremgår således klart5, at ejendomme tilhørende 
italienere med bopæl i udlandet ikke er omfattet af undtagelsen, eftersom denne udelukkende 
gælder de to specifikke situationer, der anføres i loven6. Det følger heraf, at italienske 
statsborgere med bopæl i udlandet, som ejer en bolig i Italien, fra 2008 ikke længere kan
påberåbe sig de gunstigere vilkår, der hidtil har været gældende for deres landsmænd, der 
opholder sig i Italien.

I forbindelse med den verserende overtrædelsesprocedure8 vil Kommissionen angående
spørgsmålet i nærværende andragende bede de italienske myndigheder bekræfte den nye 
fortolkning, der er indført siden datoen (2. februar 2009) for svaret på Kommissionens 
åbningsskrivelse."

7. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Fælles svar på andragende 0161/2005 og 1223/2007

På anmodning fra Europa-Parlamentet og i forlængelse af de svar, der allerede er givet på 
ovennævnte andragender, gør Kommissionen i det følgende rede for de yderligere 
oplysninger.

De italienske myndigheder har bekræftet, at den fritagelse for ICI, der siden 20081  har fundet 
anvendelse på primærboliger og boliger, der i henhold til kommunal forordning eller 
beslutning sidestilles med denne kategori, ikke gælder ejendomme ejet af borgere med bopæl 
i udlandet.

                                               

2 Indført ved artikel 1 i DL 27.5.2008 nr. 93 som ændret ved lov nr. 126 af 24.7.2008.

5 I modsætning til det foregående cirkulære nr. 12/DF af 5.6.2008.
6 Ejendomme ejet af ældre eller handicappede personer, som bor på hvilehjem, og på visse betingelser 
ejendomme, som et familiemedlem bebor gratis.
7 Procedure nr. 2006/4741.
8 Indført ved artikel 1 i DL 27.5.2008 nr. 93, som blev gennemført ved lov nr. 126 af 24.7.2008.



CM\800188DA.doc 5/5 PE411.995/REV.IIv05-00

DA

Med udgangspunkt i en streng fortolkning af fritagelsesbetingelserne, således som disse 
fremgår af cirkulære nr. 1/DF af 4. marts 2009, er ejendomme i Italien tilhørende italienske 
statsborgere med bopæl i udlandet fremover underlagt den normale ICI-sats.

I lyset af ovenstående, og eftersom Italien har vedtaget hensigtsmæssige foranstaltninger for 
at afhjælpe krænkelsen af fællesskabsretten over for borgere, som ikke har bopæl i Italien, og 
som ikke er italienske statsborgere, agter Kommissionen ikke at gå videre med den allerede 
indledte procedure vedrørende det spørgsmål, der tages op i nærværende andragende."

                                                                                                                                                  


