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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

17.12.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1223/2007, του Marc Wisbey, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με
ισχυρισμούς περί προτιμησιακής αντιμετώπισης από τις φορολογικές αρχές
έναντι ιταλών υπηκόων που αγοράζουν κατοικία στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η ιταλική νομοθεσία προβλέπει δύο συντελεστές φορολόγησης
για την αγορά ακινήτου: έναν συντελεστή 10% της κτηματολογικής αξίας για τα "μη
πολυτελή" σπίτια που δεν αποτελούν την πρώτη κατοικία (εξοχικά, κ.λπ.) και έναν
συντελεστή 3% για τα σπίτια που αποτελούν την πρώτη κατοικία (prima casa). Το
πλεονέκτημα της πρώτης κατοικίας, ωστόσο, παραχωρείται και στους Ιταλούς που διαμένουν
στο εξωτερικό, οι οποίοι συνεπώς αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα σε σύγκριση με άλλους
πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να αγοράσουν δεύτερη ή εξοχική κατοικία στην Ιταλία. Ο
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει εάν η συγκεκριμένη
φορολογική μεταχείριση συνιστά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεδομένου ότι
εφαρμόζονται δύο διαφορετικοί συντελεστές και η επιλεξιμότητα για τον ευνοϊκότερο φόρο
εξαρτάται από την ιταλική υπηκοότητα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Η αναφορά

Ο αναφέρων δεν παραθέτει κανένα στοιχείο όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, εκτός
από τη βρετανική του ιθαγένεια. Θα μπορούσε ωστόσο να υποτεθεί ότι ο αναφέρων είναι
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ιδιοκτήτης κάποιας κατοικίας στην Ιταλία (San Terziano, PG), η οποία δεν αποτελεί την
κύρια κατοικία του. Επισημαίνοντας την εφαρμογή ενός ευνοϊκότερου φορολογικού
καθεστώτος στην Ιταλία για τους ιταλούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, κατά
την αγορά κατοικιών στη χώρα τους, ο αναφέρων θα ήθελε να πληροφορηθεί εάν ένα τέτοιο
καθεστώς αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο.

Νομική εκτίμηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα ιταλική νομοθεσία1, ο αγοραστής ενός ακινήτου (που προορίζεται
για κατοικία) υποχρεούται να καταβάλει:
- τέλος καταχώρισης (τέλος μεταβίβασης) με συντελεστή 7%
- φόρο υποθήκης με συντελεστή 2%
- φόρο κτηματολογίου με συντελεστή 1%
επί της κτηματολογικής αξίας του ακινήτου.

Κατά παρέκκλιση του συγκεκριμένου καθεστώτος, η έναντι αμοιβής αγορά "πρώτης
κατοικίας" υπόκειται σε ευνοϊκότερη φορολόγηση. Πράγματι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις2,
ο αγοραστής μπορεί να επωφεληθεί από την εφαρμογή του τέλους καταχώρισης με μειωμένο
συντελεστή 3%3 και ενός σταθερού ποσού ύψους 168 ευρώ4 για τον καθέναν από τους δύο
άλλους φόρους. Για την εφαρμογή του ευνοϊκού αυτού καθεστώτος ("prima casa"),
απαιτείται κυρίως το ακίνητο να βρίσκεται εντός του δήμου στον οποίο ο αγοραστής δηλώνει
τη μόνιμη κατοικία του5 ή την άσκηση της κύριας δραστηριότητάς του6. Αν ωστόσο
πρόκειται για έναν αγοραστή "πολίτη ιταλικής ιθαγένειας που έχει μεταναστεύσει στο
εξωτερικό", αρκεί το ακίνητο να συνιστά "πρώτη κατοικία στην ιταλική επικράτεια7".

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι ένας ιταλός πολίτης που διαμένει μόνιμα
στο εξωτερικό (εγγεγραμμένος στο AIRE8) δικαιούται, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές
προϋποθέσεις9, να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα της "prima casa", ανεξαρτήτως του
τόπου στον οποίον βρίσκεται το ακίνητο που αγοράζει στην Ιταλία. Αντίθετα, όλοι οι πολίτες
που δεν έχουν την ιταλική ιθαγένεια, και κυρίως, οι πολίτες της Κοινότητας, δεν μπορούν να
επωφεληθούν από το ευνοϊκότερο καθεστώς, παρά μόνον εάν το ακίνητο το οποίο αγοράζουν
βρίσκεται εντός του (ιταλικού) δήμου στον οποίο έχουν ή θα έχουν την κύρια κατοικία τους
εντός 18 μηνών από την αγορά του ακινήτου. Στην πράξη, οι πολίτες της Κοινότητας πρέπει

                                               
1 Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUIR-DPR 131/86) και Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastale 
(TUIR- DPR 347/90).
2 Μεταξύ άλλων, δεν πρέπει να πρόκειται για κατοικία που μπορεί να χαρακτηριστεί "πολυτελής", ο αγοραστής
δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης άλλου ακινήτου εντός του ίδιου δήμου ούτε να έχει ήδη επωφεληθεί των εν λόγω
πλεονεκτημάτων για άλλη αγορά.
3 Άρθρο 1 και σημείωση II α του άρθρου 1 του πίνακα που αποτελεί παράρτημα του TUIR 131/86.
4 Σημείωση του άρθρο 1 του πίνακα που αποτελεί παράρτημα του DPR 347/90.
5 Ή σκοπεύει να μεταφέρει την κατοικία του εντός 18 μηνών από την υπογραφή της πράξης αγοράς.
6 Ή στον δήμο όπου έχει την έδρα του ο εργοδότης, εάν πρόκειται για εργαζόμενο που έχει εκπατρισθεί για
επαγγελματικούς λόγους.
7 Βλέπε υποσημείωση 3.
8 Μητρώο ιταλών κατοίκων εξωτερικού.
9 Πρέπει να πρόκειται για πρώτη κατοικία και ο αγοραστής δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτης άλλων ακινήτων για
τα οποία έχει επωφεληθεί του εν λόγω πλεονεκτήματος.
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να (έχουν την πρόθεση να) μείνουν στην Ιταλία για να μπορούν να επωφεληθούν από την
ευνοϊκότερη φορολόγηση.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, μια τέτοια διαφοροποίηση, στον βαθμό που εξαρτάται από
την ιθαγένεια του αγοραστή, θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας,
και συγκεκριμένα των αρχών της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας (άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ)
και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων (άρθρο 56 της Συνθήκης ΕΚ).

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007, η Επιτροπή πραγματοποίησε άτυπες επαφές με τις ιταλικές
αρχές σχετικά με τη διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των πολιτών της Κοινότητας που
αγοράζουν κατοικίες στην Ιταλία, δεδομένου ότι οι εν λόγω αρχές είχαν εκδηλώσει την
πρόθεσή τους να επιφέρουν τροποποιήσεις στο ισχύον καθεστώς της "prima casa". Το νέο
καθεστώς, ωστόσο, όπως αυτό εγκρίθηκε1 τον Μάιο του 2008 και τέθηκε προσωρινά2 σε
ισχύ, δεν φαίνεται να έχει επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τους φόρους που εξετάζονται στην
παρούσα αναφορά.3

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή προτίθεται να κινήσει διαδικασία του άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ κατά της
Ιταλίας για το συγκεκριμένο θέμα, στο πλαίσιο της οποίας οι ιταλικές αρχές θα έχουν τη
δυνατότητα να δικαιολογήσουν ενδεχομένως τη διατήρηση του μέτρου που εξετάζεται στην
παρούσα αναφορά.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 1.12.2008, η Επιτροπή κίνησε τη
διαδικασία του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ κατά της Ιταλίας (2006/4741) όσον αφορά το
ισχύον φορολογικό καθεστώς για τις πρώτες κατοικίες. Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα της
συμβατότητας προς το κοινοτικό δίκαιο του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος για
αγοραστές ακινήτων στην Ιταλία που δεν έχουν την ιταλική ιθαγένεια γνωστοποιήθηκε στις
ιταλικές αρχές. Οι τελευταίες έχουν προθεσμία δύο μηνών από την παραλαβή της εν λόγω
επιστολής για να διαβιβάσουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή. Μετά την εξέταση της
εν λόγω απάντησης (ή σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση), η Επιτροπή θα αποφασίσει
εάν θα θέσει στο αρχείο την εν λόγω υπόθεση ή εάν θα δώσει περαιτέρω συνέχεια στην
ανωτέρω διαδικασία.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Κοινή απάντηση στις αναφορές 161/2005 και 1223/2007.

Κατόπιν αιτήματος του ΕΚ, και συμπληρωματικά προς τις απαντήσεις που έχει ήδη παράσχει
όσον αφορά το αντικείμενο των δύο ανωτέρω αναφορών, η Επιτροπή παραθέτει τις
ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες.

                                               
1 Με νομοθετικό διάταγμα της 27.5.2008 αριθ. 92 που δημοσιεύτηκε στο GURI αριθ. 124 της 28.5.2008.
2 Το νομοθετικό διάταγμα μπορεί να μετατραπεί σε νόμο εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος του, οπότε και
μπορεί να τροποποιηθεί.
3 Το άρθρο 1 του εν λόγω νομοθετικού διατάγματος κατήργησε τον ICI (δημοτικό φόρος ακινήτων) επί της
"prima casa".
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Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έχει κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 2261 της Συνθήκης ΕΚ
κατά της Ιταλίας (2006/4741) σχετικά, μεταξύ άλλων, με το ζήτημα του ασυμβίβαστου με το
κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται για τους ιδιοκτήτες και
αγοραστές ακινήτων στην Ιταλία οι οποίοι δεν έχουν την ιταλική ιθαγένεια. Στις 2.2.2009, η
Επιτροπή έλαβε τις παρατηρήσεις των ιταλικών αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιταλικές αρχές
υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η εγκύκλιος αριθ. 12/DF της
5.6.2008, βάσει των οποίων (σημείο 6, στοιχείο Β) η κυριότητα ακινήτου σε ιταλό πολίτη που
δεν κατοικεί μόνιμα στην εθνική επικράτεια αποτελεί έναν από τους λόγους αποκλεισμού από
το πλεονέκτημα απαλλαγής από τον φόρο ICI. Εξάλλου, οι ιταλικές αρχές διευκρινίζουν ότι
μόνον οι βασικές μειώσεις εφαρμόζονται στην περίπτωση κατοικίας2 ιταλού υπηκόου ο
οποίος διαμένει μόνιμα στην αλλοδαπή, ενώ, δυνάμει της νέας ερμηνείας, το πλεονέκτημα
του μειωμένου φόρου δεν ισχύει αυτομάτως.

Με την επιφύλαξη μιας πιο εμπεριστατωμένης εξέτασης της απάντησης των ιταλικών αρχών
και στον βαθμό που οι πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις δεν εξαλείφουν τη δυσμενή
μεταχείριση εις βάρος των μη κατοίκων που δεν έχουν την ιταλική ιθαγένεια, η Επιτροπή
προτίθεται να δώσει συνέχεια στην εν λόγω διαδικασία.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Κοινή απάντηση στις αναφορές 161/2005 και 1223/2007.

Με την απόφαση αριθ. 1/DF της 4.3.2009, η ιταλική φορολογική αρχή αποσαφήνισε την
ερμηνεία που πρέπει να δοθεί στην έκφραση "κατοικίες που εξομοιώνονται μέσω κανονισμού
ή απόφασης της Κοινότητας" για την απαλλαγή3 από τον ICI από την οποία επωφελούνται
πλέον οι πρώτες κατοικίες των μόνιμων κατοίκων της Ιταλίας. Η νέα διοικητική διαδικασία
έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατάσταση που εκτίθεται στην παρούσα αναφορά. Στην
πραγματικότητα είναι προφανές4 ότι τα ακίνητα των ιταλών πολιτών που κατοικούν μόνιμα
στο εξωτερικό εξαιρούνται από τους όρους απαλλαγής, καθώς αυτή αφορά μόνο δύο
συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο5. Προκύπτει επομένως ότι από
το 2008 οι ιταλοί πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και είναι ιδιοκτήτες μιας
κατοικίας στην Ιταλία δεν μπορούν στο εξής να επωφελούνται από τις πιο ευνοϊκές διατάξεις
που ίσχυαν μέχρι την περίοδο εκείνη για τους συμπατριώτες τους που κατοικούν μόνιμα στην
Ιταλία.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει που είναι σε εξέλιξη6, η Επιτροπή θα ζητήσει από
τις ιταλικές αρχές να επιβεβαιώσουν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο της
παρούσας αναφοράς, τα νέα ερμηνευτικά στοιχεία που προέκυψαν ύστερα από την
ημερομηνία (2.2.2009) της απάντησης στην προειδοποιητική επιστολή που εστάλη από την

                                               
1 Με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 1.12.2008.
2 Η οποία δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μίσθωσης.
3 Καθιερώθηκε από το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 27.5.2008 αριθ. 93 το οποίο μετετράπη με
τροποποιήσεις στον νόμο 24.7.2008 αριθ. 126.
4 Σε αντίθεση με την προγενέστερη απόφαση 12/DF της 5.6.2008.
5Ακίνητα ιδιοκτησίας ενός ηλικιωμένου ατόμου ή ατόμου με αναπηρία που διαμένει σε μονάδα φροντίδας και,
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα ακίνητα στα οποία διαμένει δωρεάν ένα μέλος της οικογένειας.
6 Παράβαση αριθ. 2006/4741.
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Επιτροπή.

7. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 161/2005 και 1223/2007.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, και συμπληρωματικά προς τις απαντήσεις που έχουν 
ήδη παρασχεθεί σε ό,τι αφορά το θέμα των ανωτέρω αναφορών, η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες.

Οι ιταλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η απαλλαγή από τον ICI που ισχύει από το 20081 για τα 
ακίνητα τα οποία προορίζονται για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και για τα άλλα 
ακίνητα που εξομοιώνονται μέσω κανονισμού ή απόφασης του δήμου με τη συγκεκριμένη 
κατηγορία δεν εκτείνεται στα ακίνητα που ανήκουν στους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στο 
εξωτερικό.

Επί τη βάσει μιας αυστηρής ερμηνείας των προϋποθέσεων απαλλαγής όπως αυτές 
προκύπτουν από την απόφαση αριθ. 1/DF της 4.3.2009, οι κατοικίες στην Ιταλία των ιταλών 
πολιτών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό υπόκεινται εφεξής στον ICI με κανονικό 
συντελεστή.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, καθώς η Ιταλία έχει εγκρίνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
σταματήσει η παραβίαση του κοινοτικού δικαίου έναντι των μη μόνιμων κατοίκων που δεν 
έχουν ιταλική ιθαγένεια, η Επιτροπή δεν προτίθεται να συνεχίσει τη διαδικασία που έχει ήδη 
κινηθεί2 σε ό,τι αφορά το ζήτημα που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας αναφοράς.

                                               
1 Θεσπίστηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 27.5.2008 αριθ. 93 το οποίο μετετράπη στον νόμο 24.7.2008 αριθ. 126.
2 Παράβαση αριθ. 2006/4741.


