
CM\890580NL.doc PE480.731v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.1.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0800/2011 ingediend door Henryk Nowakowski (Duitse? 
nationaliteit), (namens G. B. De Paoli,) over belastingheffing in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Italiaanse autoriteiten handelen in strijd met het EU-recht omdat zij zijn 
Italiaanse schoonvader, die bij indiener in het Verenigd Koninkrijk woont, voor de 
gemeentebelasting behandelen als binnenlands belastingplichtige en ten aanzien van zijn 
pensioenuitkering als buitenlander. Volgens indiener wordt zijn schoonvader door de 
Italiaanse autoriteiten gediscrimineerd..

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 november 2011.. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

De Commissie wil graag haar interpretatie van de situatie en de klacht van indiener 
verwoorden. Indiener stelt dat de Italiaanse autoriteiten inbreuk plegen op het EU-recht, 
omdat zij zijn Italiaanse schoonvader, die bij indiener woont in het Verenigd Koninkrijk, als 
ingezetene beschouwen voor de inkomstenbelasting en de gemeentelijke/regionale 
inkomstenbelasting en als buitenlander voor de gemeentelijke onroerendgoedbelasting.  Italië 
heft inderdaad inkomstenbelasting en een aantal andere belastingen/kosten op pensioenen.  
Bovendien int de stad Genua een gemeentelijke onroerendgoedbelasting (zoals indiener stelt: 
"een woningbelasting voor Italianen die in het buitenland wonen"). Volgens indiener wordt 
zijn schoonvader gediscrimineerd door de Italiaanse autoriteiten, die hem ongerechtvaardigde 
belastingen en heffingen opleggen omdat hij in het Verenigd Koninkrijk woont. 
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De gemeentelijke onroerendgoedbelasting (imposta comunale sugli immobili, ICI1), die geïnd 
wordt door de gemeente Genua op basis van de kadastrale waarde van een eigendom, is een 
rechtstreekse belasting op kapitaal. Die belasting wordt geïnd bij de eigenaar van, of de 
persoon die belangen (zoals een recht van vruchtgebruik) heeft in gebouwen, bouwgrond of 
landbouwgrond in de desbetreffende gemeente, als die niet de hoofdverblijfplaats is van de 
belastingbetaler. 
Momenteel beschikken de lidstaten krachtens het EU-recht over een grote vrijheid om hun 
stelsels van directe belastingen vorm te geven op een wijze die het best is afgestemd op de 
doelstellingen van hun binnenlands beleid. De enige beperking op de belastingbevoegdheid 
van de lidstaten is het feit dat zij bij de uitoefening van hun belastingrechten hun 
verplichtingen moeten nakomen uit hoofde van het Verdrag betreffende de werking van de 
EU (VWEU). Derhalve mogen lidstaten niet discrimineren op grond van nationaliteit noch 
mogen zij de uitoefening van de door het EU-recht gegarandeerde vrijheden onrechtvaardig 
beperken. 

In het licht van bovenstaand beginsel, heeft Italië het recht om inkomsten-, kapitaal- en andere 
gemeentebelastingen (zoals regionale personenbelasting) te heffen. 

De Commissie beschikt niet over aanwijzingen dat de gemeente Genua de schoonvader van 
indiener op een discriminerende manier belast heeft. Bovendien beweert indiener dat de ICI 
niet van toepassing is op Italianen die in het buitenland wonen, terwijl die krachtens uitspraak 
nr. 1DF van 4 maart 2009, wel onderworpen zijn aan de ICI. De uitspraak is terug te vinden 
op:
http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf

Informatie over de ICI die wordt geheven door de gemeente Genua is terug te vinden op: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

Wat de heffing van de Italiaanse inkomstenbelasting betreft, stelt artikel 19, lid 2, van het 
verdrag tussen Italië en het Verenigd Koninkrijk ter voorkoming van dubbele belasting op het 
vlak van inkomstenbelasting dat, als het pensioen betaald werd door Italië of uit fondsen 
opgericht door Italië aan personen voor diensten die zij verleend hebben aan Italië, het 
normaal gezien enkel belast kan worden in Italië. Als het pensioen van de belastingbetaler 
beschouwd wordt als een pensioen uit de "overheidssector", heeft Italië dus het recht om er 
belastingen op te heffen, ondanks het feit dat de schoonvader van indiener geen Italiaanse 
ingezetene is. Zowel ENPAM ("Nationale welzijns- en bijstandsagentschap voor artsen en 
tandartsen") als INPDAP ("Pensioenfonds voor werknemers in de overheidssector") zijn 
pensioenen van de overheidssector. Het is dan ook niet tegenstrijdig dat het pensioen van de 
schoonvader onderworpen wordt aan inkomstenbelasting, terwijl hij ook de ICI-belasting 
moet betalen. De tekst van dit verdrag is te vinden op het volgende internetadres:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Ook de gemeentelijke/regionale belastingen lijken niet op een discriminerende manier te 
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worden geheven op het pensioen, en het is dus bijvoorbeeld niet zo dat de belastingbetaler een 
hogere belasting moest betalen enkel en alleen omdat hij ingezeten is in een andere lidstaat.. 
Deze lokale belastingen worden op dezelfde manier geheven voor gepensioneerden die in 
Italië ingezeten zijn.

Conclusie

De Commissie komt tot de conclusie dat er geen bewijs bestaat dat de plaatselijke belasting in 
kwestie op discriminerende wijze wordt geheven en bijgevolg een averechtse uitwerking heeft 
op het vrije verkeer van personen in de Europese Unie. 


