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Utskottet för framställningar

27.1.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0800/2011, ingiven av Henryk Nowakowski, tysk medborgare (?), 
för G.B. De Paoli, om beskattning i Italien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppger att de italienska myndigheterna handlar i strid med EU-rätten eftersom 
de behandlar hans italienska svärfar, som bor med honom i Storbritannien, som en inhemsk 
skattebetalare vad gäller lokal skatt men som en utlänning vad gäller hans pensionsförmån. 
Enligt framställaren diskrimineras hans svärfar av de italienska myndigheterna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 november 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

Kommissionen vill lägga fram sin uppfattning om situationen och framställarens yrkande. 
Framställaren uppger att de italienska myndigheterna överträder EU-rätten eftersom de 
behandlar hans italienska svärfar, som bor med honom i Storbritannien, som någon med 
skattemässig hemvist i Italien när det gäller inkomstskatt och lokal/regional inkomstskatt, 
men som en utlänning när det gäller den kommunala fastighetsskatten. Mycket riktigt tar 
Italien ut inkomstskatt och vissa andra skatter/avgifter på pensioner. Därtill kommer att staden 
Genua tar ut en kommunal fastighetsskatt (som framställaren uttrycker det: ”en 
bostadsrelaterad förmögenhetsskatt för italienare som bor utomlands”). Enligt framställaren 
diskrimineras hans svärfar av de italienska myndigheterna, som påtvingar honom omotiverade 
skatter och avgifter på grund av att han bor i Storbritannien.
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Den kommunala fastighetsskatten (imposta comunale sugli immobili, ICI1), som tas ut av 
Genuas kommun på grundval av egendomens taxeringsvärde, är en direkt förmögenhetsskatt. 
Den debiteras ägaren till eller den person som kan göra anspråk (såsom nyttjanderätt) på en 
byggnad, byggtomt eller på jordbruksmark i den berörda kommunen, om detta inte är 
skattebetalarens permanentbostad. 

För närvarande har medlemsstaterna enligt EU-rätten stor frihet att utforma sina system för 
direkt skatt på det sätt som är lämpligast för att uppnå de inrikespolitiska målen. Den enda 
begränsningen av medlemsstaternas skattemässiga suveränitet är att de vid utövandet av sina 
beskattningsrättigheter måste uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Följaktligen får medlemsstaterna inte diskriminera personer på 
grundval av nationalitet eller omotiverat inskränka de friheter som garanteras genom 
EU-rätten.  

Mot bakgrund av den princip som anges ovan har Italien rätt att ta ut inkomst- och 
förmögenhetsskatter samt andra lokala skatter (såsom regionala personliga inkomstskatter). 

Kommissionen har inga indicier på att Genuas kommun skulle ha beskattat framställarens 
svärfar på ett diskriminerande sätt. Framställaren hävdar att den kommunala fastighetsskatten 
(ICI) inte gäller för italienare som bor utomlands, men i själva verket gäller ICI för dessa 
personer enligt avgörande nr 1DF av den 4 mars 2009, som återfinns på följande webbadress:
http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf

Upplysningar om den kommunala fastighetsskatt som tas ut av Genuas kommun återfinns på 
följande webbadress: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

Vad gäller uttag av italiensk inkomstskatt fastslås det i artikel 19.2 i avtalet mellan Italien och 
Storbritannien om undvikande av dubbelbeskattning avseende inkomstskatt att om pensionen 
betalats ut genom eller ur fonder som inrättats av Italien till någon individ för tjänster som 
utförts för Italiens räkning ska den normalt vara beskattningsbar bara i Italien. Om 
skattebetalarens pension bedöms vara pension från offentlig sektor har Italien följaktligen rätt 
att beskatta den trots att framställarens svärfar (skattebetalaren) inte bor i Italien. I själva 
verket är både Enpam (”nationella välfärds- och stödorganet för läkare och tandläkare”) och 
INPDAP (”offentliganställdas pensionsfond”) pensioner från offentlig sektor. Det finns därför 
ingen motsättning mellan att inkomstbeskatta svärfaderns pension samtidigt som han påläggs 
kommunal fastighetsskatt. Avtalstexten återfinns på följande webbadress:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Pensionen verkar inte heller vara föremål för diskriminerande lokal/regional skatt, t.ex. 
genom att skattebetalaren skulle betala högre skatt bara för att han har sin hemvist i en annan 
medlemsstat. Dessa kommunala skatter gäller på samma sätt för pensionärer som har sin 
hemvist i Italien.

                                               
1 D. L. 27 mai 2008, n. 93, legge 24.7. 2008, n. 126.
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Slutsats

Kommissionens slutsats är att det inte finns några bevis för att den lokala skatten i fråga 
skulle tas ut på ett diskriminerande sätt och därigenom skulle vara ett hinder för fri rörlighet 
för personer inom EU. 


