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1. Sammendrag

Andrageren rejser spørgsmålet om ikkespanske "selvstændige" advokater, der er etablerede i 
Italien, og mulig forskelsbehandling med hensyn til faglige honorarer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren ønsker at kende Kommissionens holdning til et muligt tilfælde af 
forskelsbehandling mellem to forskellige kategorier af advokater, som begge er registreret i 
Spanien og Italien med det formål at udøve deres embede i Italien under den spanske 
advokattitel i henhold til direktiv 98/5/EF. I henhold til andrageren er advokater registreret i 
Spanien "por cuenta propria" forpligtet til at betale skatter og socialsikringsbidrag i Spanien, 
mens de advokater, der er registreret "por cuenta ajena" kan undgå betaling af skatter og 
socialsikringsbidrag i begge lande. Andrageren sætter spørgsmålstegn ved lovligheden i 
registreringen af den anden kategori advokater, idet han antyder, at erklæringerne om deres 
status i Italien, som er udfærdiget for at opnå registrering "por cuenta ajena" i Spanien, er i 
strid med italiensk lovgivning og således ugyldige. 



PE490.997v01-00 2/2 CM\903809DA.doc

DA

I artikel 6 i direktiv 98/5/EF1 fastsættes det, at advokater, som udøver virksomhed i en anden 
medlemsstat end den, hvori de har erhvervet deres faglige kvalifikationer, under hjemlandets 
advokattitel, er underkastet begge medlemsstaters fagetiske regler. I direktivets artikel 13 
stilles der ligeledes krav om, at værtslandets kompetente myndighed og hjemlandets 
kompetente myndighed arbejder tæt sammen for at undgå, at direktivets bestemmelser 
anvendes med det formål at omgå de regler, der gælder i enten det ene eller det andet land.

Det står imidlertid enhver medlemsstat frit for at fastsætte de fagetiske regler, som skal 
anvendes på dens eget territorium, så længe de ikke er i strid med EU-lovgivningen, navnlig 
ved at skabe hindringer for erhvervsudøveres frie bevægelighed. Det er op til den kompetente 
myndighed i hver enkelt medlemsstat at sikre, at den nationale lovgivning og de gældende 
fagetiske regler overholdes. Derfor skal ethvert spørgsmål om krænkelse af den nationale 
lovgivning eller de fagetiske regler i nogen af medlemsstaterne behandles i overensstemmelse 
med lovgivningen i den pågældende medlemsstat og meddeles til den kompetente myndighed 
i den anden medlemsstat, hvor erhvervsudøveren er registreret. 

I lyset af at dette andragende ikke sætter spørgsmålstegn ved, om den spanske eller italienske 
lov overholder EU-lovgivningen, er Kommissionen ikke i stand til at kommentere yderligere 
på andragendet. Håndhævelsen af deres respektive nationale regler påhviler de spanske og 
italienske myndigheder. 

Konklusion 

Det er op til de spanske og italienske myndigheder at sikre, at registreringen af advokater er i 
overensstemmelse med deres respektive nationale love og fagetiske regler, og at samarbejde 
med hinanden i tilfælde af overtrædelser af den nationale lovgivning eller de fagetiske regler i 
nogen af medlemsstaterne for at undgå skatteunddragelsessager eller omgåelse af etiske 
regler."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse 
af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået; EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36.


