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ονόματος του G.B. De Paoli, σχετικά με τη φορολογία στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι οι ιταλικές αρχές παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ διότι 
μεταχειρίζονται τον ιταλό πεθερό του, ο οποίος ζει με τον αναφέροντα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, ως εγχώριο φορολογούμενο όσον αφορά τον φόρο τοπικού συμβουλίου και ως 
αλλοδαπό όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές του παροχές. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
ιταλικές αρχές εισάγουν διακρίσεις σε βάρος του πεθερού του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012

Η Επιτροπή εκθέτει σύμφωνα με την αντίληψή της τη συγκεκριμένη υπόθεση και τον 
ισχυρισμό του αναφέροντα. Ο αναφέρων δηλώνει ότι οι ιταλικές αρχές παραβιάζουν την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία διότι μεταχειρίζονται τον ιταλό πεθερό του, ο οποίος ζει με τον 
αναφέροντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως κάτοικο όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος και το 
δημοτικό/περιφερειακό φόρο εισοδήματος και ως αλλοδαπό όσον αφορά τον δημοτικό φόρο 
ακίνητης περιουσίας.  Όντως, η Ιταλία επιβάλει φόρο εισοδήματος και ορισμένους άλλους 
φόρους/επιβαρύνσεις στις συντάξεις. Επιπλέον, η πόλη της Γένοβας εισπράττει έναν 
δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας (κατά τα λεγόμενα του αναφέροντα: «φόρος στα ακίνητα 
κατοικίας για τους Ιταλούς που ζουν στο εξωτερικό»). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
ιταλικές αρχές εισάγουν διακρίσεις σε βάρος του πεθερού του επιβάλλοντας αδικαιολόγητους 
φόρους και επιβαρύνσεις επειδή ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Ο δημοτικός φόρος ακίνητης περιουσίας (imposta comunale sugli immobili, ICI1), που 
εισπράττει ο δήμος της Γένοβας βάσει της αντικειμενικής αξίας μιας ιδιοκτησίας αποτελεί 
άμεσο φόρο επί του κεφαλαίου. Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή στο άτομο που αποκομίζει 
όφελος (όπως στην περίπτωση δικαιώματος επικαρπίας) από οποιοδήποτε κτίριο, οικόπεδο ή 
γεωργική έκταση στο σχετικό δήμο, εφόσον δεν αποτελεί τον κύριο τόπο κατοικίας του 
φορολογουμένου. 
Επί του παρόντος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλη 
ελευθερία να διαμορφώνουν καταλλήλως τα οικεία συστήματα άμεσης φορολογίας 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στους στόχους της εσωτερικής πολιτικής τους. Ο μόνος 
περιορισμός ως προς τη φορολογική κυριαρχία των κρατών μελών έγκειται στο γεγονός ότι 
οφείλουν, κατά την άσκηση των φορολογικών δικαιωμάτων τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις 
που υπέχουν από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Συνεπώς, τα κράτη μέλη δεν
μπορούν να εισάγουν διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή να εφαρμόζουν αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.  

Με βάση την παραπάνω αρχή, η Ιταλία έχει το δικαίωμα επιβολής φόρου εισοδήματος και 
κεφαλαίου καθώς και άλλων δημοτικών φόρων (όπως στην περίπτωση του περιφερειακού 
φόρου εισοδήματος). 

Η Επιτροπή δεν έχει καμία ένδειξη ότι ο δήμος της Γένοβας επέβαλε φόρο στον πεθερό του 
αναφέροντα με τρόπο που επιφέρει διακρίσεις. Επιπλέον, ενώ ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο 
φόρος ICI δεν ισχύει για τους Ιταλούς που ζουν στο εξωτερικό, στην πραγματικότητα αυτοί 
υπόκεινται στον εν λόγω φόρο σύμφωνα με την απόφαση αρ. 1DF της 4ης Μαρτίου 2009 που 
παρατίθεται στην εξής ιστοσελίδα:
http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf

Στην ακόλουθη ιστοσελίδα παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με το φόρο ICI που 
επιβάλλεται από το δήμο της Γένοβας: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

Όσον αφορά την επιβολή του ιταλικού φόρου εισοδήματος, το άρθρο 19 (2) της σύμβασης 
μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης σε 
σχέση με τη φορολογία εισοδήματος ορίζει ότι σε περίπτωση που μια σύνταξη
καταβάλλεται από την Ιταλία, ή από πόρους της Ιταλίας, σε οποιονδήποτε ιδιώτη για 
υπηρεσίες που παρείχε στην Ιταλία, θα έπρεπε κανονικά η εν λόγω σύνταξη να φορολογείται 
μόνο στην Ιταλία. Ως εκ τούτου, εάν η σύνταξη του φορολογουμένου αποτελεί σύνταξη 
«δημοσίου τομέα», η Ιταλία έχει κάθε δικαίωμα να τη φορολογήσει παρά το γεγονός ότι ο 
πεθερός του αναφέροντα δεν είναι κάτοικος Ιταλίας. Στην ουσία, τόσο το Εθνικό Γραφείο 
Πρόνοιας και Περίθαλψης των Ιατρών και Οδοντιάτρων της Ιταλίας (ENPAM) όσο και ο 
Ιταλικός Οργανισμός Προνοίας για Δημοσίους Υπαλλήλους (INPDAP) αποτελούν 
συνταξιοδοτικά ταμεία του δημόσιου τομέα. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται αντίφαση ως προς 
την επιβολή φόρου εισοδήματος στη σύνταξη του πεθερού ούτε ως προς την επιβολή του 
                                               
1 D. L. [νομοθετικό διάταγμα] 27 mai 2008 [27ης Μαΐου 2008], n. 93, legge [νόμος] 24.7.
2008, n. 126
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φόρου ICI. Το κείμενο της προαναφερθείσας σύμβασης παρατίθεται στην εξής ιστοσελίδα:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Επίσης, δεν προκύπτει ότι η σύνταξη υπάχθηκε σε δημοτικούς/περιφερειακούς φόρους με 
τρόπο που επιφέρει διακρίσεις, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση που ο φορολογούμενος 
πλήρωνε υψηλότερο φόρο λόγω του ότι είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους. Οι εν λόγω 
τοπικοί φόροι ισχύουν επίσης για τους Ιταλούς συνταξιούχους που διαμένουν στην Ιταλία.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 
ο συγκεκριμένος τοπικός φόρος εφαρμόζεται με τρόπο που εισάγει διακρίσεις αποτρέποντας 
συνεπώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 


