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Tárgy: Marc Wisbey, brit állampolgár által benyújtott 1223/2007. számú petíció az 
Olaszországban ingatlant vásárló olasz állampolgárokkal szembeni 
kedvezményes adózási bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy ingatlan vásárlása esetén az olasz törvény kétféle 
adómértéket ír elő: az ingatlan kataszteri értékének 10%-a a második, nem luxus ingatlanok 
esetében (nyaralók stb.), valamint 3% az elsődleges lakóhely (prima casa) esetében. A „prima 
casa” esetében érvényes adókedvezmény azonban a külföldön élő olasz állampolgárok 
számára is elérhető, akik ily módon kedvezőbb bánásmódban részesülnek, mint más uniós 
polgárok, akik Olaszországban második ingatlant vagy nyaralót kívánnak vásárolni. A petíció 
benyújtója annak kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet, hogy ez a gyakorlat nem sérti-e 
az uniós jogszabályokat, tekintettel arra, hogy két különböző adómértéket alkalmaznak, 
valamint hogy a kedvezőbb adómértékre való jogosultság a személyek olasz 
állampolgárságától függ.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 16. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.
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A petíció

A petíció benyújtója, azon túl, hogy brit állampolgár, a tényekkel kapcsolatban semmilyen 
további körülményt nem ismertetett. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a petíció benyújtója egy 
olyan olaszországi lakóingatlan tulajdonosa (San Terziano, PG), amely nem az elsődleges 
lakóhelye. A petíció benyújtója azt a kérdést veti fel, hogy nem ellentétes-e a közösségi joggal 
az olasz rendszer, amely előnyöket biztosít a külföldön élő olasz állampolgároknak, amikor 
azok Olaszországban vásárolnak lakóingatlant.

Jogi háttér

A hatályos olasz jogszabályok szerint1 a (lakáscélú) ingatlan vásárlója köteles megfizetni:
- 7%-os nyilvántartási illetéket (átírási illeték)
- 2%-os jelzálogadót
- 1%-os telekkönyvi adót
az ingatlan kataszteri értéke után. 

E rendszertől eltérően az „elsődleges lakóhely” visszterhes megszerzésére kedvezőbb adózási 
feltételek vonatkoznak. A vásárló ugyanis – bizonyos feltételek mellett2 – csökkentett, 3%-os 
nyilvántartásba vételi illetéket3 és egy meghatározott összeget, 168 eurót4 is fizethet a két 
másik adó helyett. A kedvezményes rendszer („prima casa”) alkalmazásához előírás, hogy az 
ingatlannak azon a településen kell állnia, amelyet a vevő lakhelyéül választott5 vagy ahol fő
tevékenységét végzi6. Amennyiben „külföldre vándorolt olasz állampolgárról” van szó, 
elegendő, ha az ingatlan „elsődleges lakóhely olasz területen”7. 

A Bizottság megjegyzései

A fent említett jogszabályi keretből következik, hogy egy külföldön élő olasz állampolgár (aki 
az AIRE8 nyilvántartásában szerepel), a többi feltétel teljesülése esetén9, részesül a „prima 
casa” kedvezményben, függetlenül attól, hogy az általa vásárolt ingatlan hol található 
Olaszországban. Ezzel szemben minden nem olasz – nevezetesen közösségi – állampolgár  
csak akkor élvezheti e kedvezményes rendszer előnyeit, ha az általa megvásárolt ingatlan 
azon az (olaszországi) településen található, ahol állandó lakóhelye van vagy ahol azt kíván 
                                               
1 Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUIR-DPR 131/86) és Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastale 
(TUIR- DPR 347/90).
2 Többek között nem lehet „luxus” ingatlannak minősíthető az ingatlan, a vásárlónak nem lehet a tulajdonában 
ugyanazon a településen másik ingatlan és más vásárláshoz korábban nem vette igénybe a kérdéses 
kedvezményeket.
3 A TUIR 131/86 mellékletében lévő díjszabás 1. cikke és az 1. cikk II-a. megjegyzése.
4 A DPR 347/90 mellékletében lévő díjszabás 1. cikkéhez fűzött megjegyzés
5 Vagy ahova át kívánja helyezni a lakóhelyét a vásárlásról szóló okirat aláírásától számított 18 hónapon belül
6 Vagy azon a településen, ahol a munkáltató székhelye található, amennyiben munkavégzés miatt külföldön élő 
munkavállalóról van szó.
7 Lásd a 3. lábjegyzetet 
8 Külföldön élő olasz állampolgárok nyilvántartása
9 Elsődleges lakóhelynek kell lennie az ingatlannak, és a vevő nem lehet tulajdonosa más olyan javaknak, 
amelyeknél e kedvezményt már igénybe vette. 
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létesíteni a vásárlást követő 18 hónapon belül. A közösségi polgároknak gyakorlatilag 
Olaszországban kell lakniuk (ez szándékukban kell álljon) ahhoz, hogy kedvezményes 
adózásban részesüljenek.

A Bizottság véleménye szerint, amennyiben a vevő állampolgárságán alapul, az ilyen 
különbségtétel sértheti a közösségi jogot és különösen az állampolgárság alapján történő
megkülönböztetéstől való mentesség (EKSz 12. cikk), valamint a tőke szabad mozgásának 
(EKSz 56. cikk) elvét. 

2007-ben a Bizottság informálisan kapcsolatba lépett az olasz hatóságokkal az 
Olaszországban lakóingatlant vásároló közösségi polgárokkal szemben az adózás terén 
alkalmazott megkülönböztető bánásmód miatt, és e hatóságok jelezték, hogy szándékukban 
áll módosítani a hatályos „prima casa” rendszert. A 2008. májusban elfogadott1 és átmenetileg 
hatályos2 új rendszer ugyanakkor a jelek szerint nem tartalmazza az e petíció tárgyát képező
adókra vonatkozó módosításokat3.

Következtetések

A Bizottság az EKSz. korábbi 226. cikke alapján eljárást kíván indítani Olaszország ellen az 
ügyben, amelynek keretében az olasz hatóságoknak adott esetben lehetőségük lesz 
megindokolni az e petíció tárgyát képező intézkedés fenntartását.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A 2008. december 1-jei keltezésű felszólító levél elküldésével a Bizottság megindította az 
EK-Szerződés korábbi 226. cikke szerinti eljárást Olaszországgal szemben (2006/4741) az 
elsődleges lakóhelyekre alkalmazandó adórendszert illetően. Ebben az összefüggésben az 
olasz hatóságokat szembesítették a kérdéssel, hogy az Olaszországban a nem olasz 
állampolgárságú ingatlanvásárlókra alkalmazandó adórendszer összeegyeztethető-e a 
közösségi joggal. Az olasz hatóságoknak e levél kézhezvételétől számítva két hónap áll 
rendelkezésükre ahhoz, hogy megküldjék észrevételeiket a Bizottságnak. E válasz 
megvizsgálását követően (vagy válasz hiányában) a Bizottság határoz arról, hogy lezárja-e az 
ügyet vagy – adott esetben – folytatja az említett eljárást.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Együttes válasz a 161/2005 és 1223/2007 számú petícióra.

Az EP kérésére és a két petíció tárgyára vonatkozóan fentebb adott válaszok kiegészítéseként 
a Bizottság a következő kiegészítő információkat adja.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az EK-Szerződés korábbi 226. cikke4 alapján eljárást 

                                               
1 A GURI 2008. május 28-i, 124. számában közzétett, 2008. május 27-i, 93. sz. törvényerejű rendelet
2 A törvényerejű rendelet a hatálybalépésétől számított 60 napon belül törvénnyé válik és ekkor módosítható.
3 Az említett törvényerejű rendelet 1. cikke a „prima casa” ingatlanok esetében eltörölte az ingatlanadót (ICI –
az ingatlanokra kivetett települési adót)
4 A 2008. december 1-jei felszólító levél megküldésével
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indított Olaszországgal szemben (2006/4741) többek között annak vizsgálatára, hogy 
összeegyeztethető-e a közösségi joggal az Olaszországban nem olasz ingatlantulajdonosokra 
és -vásárlókra alkalmazott adórendszer. 2009. február 2-án a Bizottság megkapta az olasz 
hatóságok észrevételeit. Ezzel összefüggésben az olasz hatóságok kiemelték a 2008. június 5-i 
12/DF számú körlevéllel bevezetett módosításokat, amelyek értelmében (6.B. pont) az ICI 
alóli mentesség egyik kizáró oka, ha az ingatlan olyan olasz állampolgáré, akinek lakóhelye 
nem Olaszországban van. A hatóságok kifejtik, hogy az ICI tekintetében a külföldön lakó 
olasz állampolgárok lakóhelye javára csak az alaplevonások alkalmazhatók, míg az új 
értelmezésnek megfelelően a csökkentett adókulcs kedvezménye nem alkalmazható 
automatikusan. 

Az olasz hatóságok válaszának alaposabb vizsgálatát fenntartva, és amennyiben a legújabb 
módosítások nem szüntetik meg a nem olasz állampolgárságú és nem Olaszországban 
lakókkal szembeni kedvezőtlen bánásmódot, a Bizottság folytatni fogja az említett eljárást.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

Együttes válasz a 161/2005. és 1223/2007. számú petícióra.

A 2009. március 4-i 1/DF állásfoglalással az olasz adóhatóság világosabbá tette, hogy a 
„rendelettel vagy a helyi önkormányzat határozatával besorolt lakóingatlanok” kifejezésnek 
milyen értelmezését kell adni az ICI alóli mentességhez1, amelyben ezután az Olaszországban 
lakók elsődleges lakóingatlanai részesülnek. Az új közigazgatási eljárásnak közvetlen hatása 
van a petícióban leírt helyzetre. Világosan látszik ugyanis2, hogy a külföldön lakó olasz 
állampolgárok tulajdonai ki vannak zárva a mentességi feltételekből, mivel a mentesség csak 
a törvényben meghatározott két különleges esetre vonatkozik3. Ebből következik, hogy a 
külföldön lakó és Olaszországban lakóingatlannal rendelkező olasz állampolgárok 2008 óta 
nem érvényesíthetik az addig az Olaszországban lakó honfitársaikra alkalmazott kedvezőbb 
rendelkezéseket.

A folyamatban lévő jogsértési eljárás keretében4 a Bizottság kérni fogja az olasz hatóságokat, 
hogy a petíció tárgyát képező kérdést illetően erősítsék meg a Bizottság által küldött felszólító 
levélre adott válasz dátumát (2009.2.2.) követően született új értelmezéseket.

7. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

Együttes válasz a 161/2005. és 1223/2007. számú petícióra.

A Parlament kérésére, és a fenti petíciókra korábban adott válaszok kiegészítéseként a 
Bizottság a következő további információkat közli.

                                               
1 Bevezette a 2008. július 24-i 126. törvény módosításaival átalakított, 2008. május 27-i törvényerejű rendelet 1. 
cikke.
2 A korábbi, 2008. június 5-i 12/DF állásfoglalással ellentétben.
3Nyugdíjasházba visszavonult idős vagy mozgássérült személy tulajdonában lévő és bizonyos feltételekkel egy 
családtag által ingyenesen elfoglalt ingatlanok.
4 2006/4741. számú jogsértési eljárás.
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Az olasz hatóságok megerősítették, hogy az adófizető elsődleges lakóhelyként használt 
ingatlanaira, valamint helyhatósági rendelet vagy határozat alapján az ehhez a kategóriához 
tartozó egyéb ingatlanokra 20081 óta alkalmazott ICI alóli mentesség nem terjed ki a 
külföldön lakó állampolgárok tulajdonában lévő ingatlanokra.

A mentességi feltételeknek a 2009. március 4-i 1/DF állásfoglalásból következő szigorú 
értelmezése alapján most már a külföldön lakó olasz állampolgárok olaszországi 
lakóingatlanaira is a szokásos mértékű ICI vonatkozik. 

Tekintettel arra, hogy Olaszország a nem olasz állampolgárságú nem helyi lakosok 
tekintetében megfelelő intézkedéseket fogadott el a közösségi jog megsértésének 
kiküszöbölése érdekében, a Bizottság a fentiek fényében nem tervezi az e petíció tárgyát 
képező kérdésre vonatkozóan már megkezdett eljárás2 folytatását.

                                               
1 Bevezette a 2008. július 24-i 126. számú törvénnyé átalakított, 2008. május 27-i 93. számú törvényerejű 
rendelet 1. cikke.
2 2006/4741. számú jogsértési eljárás.


