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Betreft: Verzoekschrift 1000/2011, ingediend door G.B. (Italiaanse nationaliteit), over 
in Spanje gevestigde advocaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat niet-Spaanse advocaten in loondienst die zich in Spanje hebben 
gevestigd, mogelijk oneerlijk behandeld worden bij de vaststelling van de beroepsbelasting.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indiener wenst de mening van de Commissie te kennen over een mogelijk geval van 
discriminatie tussen twee verschillende categorieën advocaten die zowel in Spanje als in Italië 
zijn ingeschreven met het oog op de uitoefening van het beroep in Italië onder de Spaanse 
beroepstitel, overeenkomstig Richtlijn 98/5/EG. Volgens indiener moeten advocaten die in 
Spanje por cuenta propria (als zelfstandige) zijn ingeschreven, in Spanje belasting en sociale 
bijdragen betalen, terwijl diegenen die por cuenta ajena (in loondienst) zijn ingeschreven het 
betalen van belasting en sociale bijdragen in beide landen kunnen vermijden. Indiener twijfelt 
aan de rechtmatigheid van de inschrijving van de tweede categorie advocaten, suggererend dat 
de verklaringen betreffende hun status in Italië die zijn afgelegd om de inschrijving por 
cuenta ajena in Spanje te verkrijgen, in strijd met de Italiaanse wet en dus ongeldig zijn.

In artikel 6 van Richtlijn 98/5/EG1 wordt gesteld dat advocaten die zich onder de beroepstitel 
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van hun lidstaat van herkomst vestigen in een andere lidstaat dan waar zij hun 
beroepskwalificaties hebben verworven, de beroepsgedragsregels van beide lidstaten moeten 
naleven. Volgens artikel 13 van de richtlijn moeten de bevoegde instantie in de ontvangende 
lidstaat en de bevoegde instantie in de lidstaat van herkomst nauw samenwerken om te 
voorkomen dat de bepalingen van de richtlijn onjuist worden toegepast teneinde de geldende 
regels van beide landen te omzeilen.

Elke lidstaat is echter vrij de beroepsgedragsregels vast te stellen die op zijn eigen
grondgebied moeten gelden, zolang deze niet in strijd zijn met het recht van de Unie, in het 
bijzonder door belemmeringen te creëren voor het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren. Het 
is aan de bevoegde autoriteit van elke lidstaat om de naleving van de nationale wetgeving en 
de van toepassing zijnde beroepsgedragsregels te garanderen. Derhalve moet elke overtreding 
van de nationale wetgeving of de beroepsgedragsregels in een van de lidstaten worden 
behandeld in overeenstemming met de wetgeving van die lidstaat en worden medegedeeld aan 
de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat waar de beroepsbeoefenaar is ingeschreven.

Voor zover het verzoekschrift geen vragen aan de orde stelt aangaande de verenigbaarheid 
van de Spaanse of de Italiaanse wetgeving met het recht van de Unie, kan de Commissie hier 
niet nader op ingaan. De handhaving van hun respectieve nationale voorschriften valt onder 
de verantwoordelijkheid van de Spaanse en Italiaanse autoriteiten.

Conclusie

Het is aan de Spaanse en Italiaanse autoriteiten om de rechtmatigheid van de inschrijving van 
advocaten overeenkomstig hun respectieve nationale wetgeving en beroepsgedragsregels te 
garanderen en om met elkaar samen te werken in geval van een overtreding van de nationale 
wetgeving of de beroepsgedragsregels in een van beide lidstaten, teneinde gevallen van 
belastingontduiking of het ontwijken van ethische normen te voorkomen.

                                                                                                                                                  
1 Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de 
permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie 
is verworven; PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36.


