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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0800/2011 af Henryk Nowakowski, (tysk?) statsborger for ”G. B. De 
Paoli", om opkrævning af afgifter i Italien

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de italienske myndigheder handler i strid med EU-retten, idet de 
behandler hans italienske svigerfar, der bor hos andrageren i Det Forenede Kongerige, som 
indenlandsk skattepligtig, når det gælder kommuneskatten, men som udlænding, når det 
gælder hans pensionsudbetaling. Ifølge andrageren bliver hans svigerfar forskelsbehandlet af 
de italienske myndigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

"Kommissionen vil gerne klarlægge sit syn på situationen og andragerens klage. Andrageren 
hævder, at de italienske myndigheder handler i strid med EU-retten, idet de behandler hans 
italienske svigerfar, der bor hos andrageren i Det Forenede Kongerige, som indenlandsk 
skattepligtig, når det gælder den kommunale indkomstskat, men som udlænding, når det 
gælder kommunal ejendomsskat. Italien lægger indkomstskat og andre skatter/gebyrer på 
pensioner. Derudover opkræver byen Genua kommunal ejendomsskat (som andrageren 
betegner som ejendomsskat for italienske statsborgere, der er bosiddende i udlandet).Ifølge 
andrageren bliver hans svigerfar forskelsbehandlet af de italienske myndigheder, som 
opkræver urimelige skatter og afgifter, fordi han er bosiddende i Det Forenede Kongerige.
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Den kommunale ejendomsskat (imposta comunale sugli immobili, ICI1), opkrævet af Genua 
kommune på grundlag af matrikelværdien af ejendommen, er direkte beskatning af kapital.
Den pålægges ejeren af - eller den person, som modtager rentetilskud (som f.eks. 
brugsrettigheder) for - enhver bygning, byggegrund eller landbrugsjord i den relevante 
kommune, hvis det ikke er skatteyderens hovedbopæl.
I henhold til EU-lovgivningen har medlemsstaterne udstrakt frihed til at udforme deres 
systemer for direkte beskatning på den måde, som er mest hensigtsmæssig i forhold til deres 
indenrigspolitiske målsætninger. Den eneste begrænsning af medlemsstaterne skattemæssige 
suverænitet ligger i, at de under udøvelsen af deres ligningsret skal overholde deres 
forpligtelser i medfør af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Som 
følge heraf, har medlemsstaterne ikke lov til at forskelsbehandle på grundlag af nationalitet 
eller urimeligt at begrænse de frihedsrettigheder, der gives af EU-lovgivningen.  

I lyset af ovenstående princip har Italien ret til at opkræve indkomst- og kapitalskat samt 
andre former for kommuneskat (f.eks. regional personlig indkomstskat).  
Kommissionen kan ikke se, at Genua kommune har beskattet andragerens svigerfar på en 
diskriminerende måde. Selv om andrageren hævder, at ICI ikke finder anvendelse på 
italienske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, er de pågældende statsborgere faktisk 
underlagt ICI i henhold til afgørelse nr. 1DF af 4. marts 2009, som findes på:
http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf

Oplysninger om ICI opkrævet af Genua kommune findes på:

http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

Hvad angår opkrævningen af italiensk indkomstskat fremgår det af artikel 19, stk. 2, i 
konventionen mellem Italien og Det Forenede Kongerige om undgåelse af dobbeltbeskatning 
af indkomst, at pensionen, såfremt den er betalt af eller via fonde oprettet af Italien til en 
person for tjenester, som er ydet til Italien, normalt kun skal beskattes i Italien. Hvis 
skatteyderens pension således er kategoriseret som pension i den offentlige sektor, har Italien 
ret til at beskatte den på trods af den omstændighed, at andragerens svigerfar ikke er 
bosiddende i Italien. Faktisk er både ENPAM (National Welfare and Assistance Agency for 
doctors and dentists) og INPDAP (Public Employees' Pension Fund) pensioner i den 
offentlige sektor. Der er således ingen uoverensstemmelse forbundet med at opkræve 
indkomstskat af svigerfaderens pension samtidig med, at han er underlagt ICI. Teksten til 
konventionen findes på:

http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Det fremgår heller ikke, at pensionen er underlagt kommuneskat på en diskriminerende måde, 
f.eks. ved opkrævning af en højere skat udelukkende på grundlag af, at skatteyderen er 
bosiddende i en anden medlemsstat. Disse kommuneskatter gælder også for pensionister, der 
er bosiddende i Italien. 

                                               
1 D. L. 27. maj 2008, nr. 93, lovgivning 24.7.2008, nr. 126.
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Konklusion

Kommissionen konkluderer, at der ikke er tegn på forskelsbehandling i forbindelse med 
opkrævning af den pågældende kommuneskat og dermed heller ingen hindring for den frie 
bevægelighed for personer i EU."


