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Om: Andragende 0888/2011 af Luís Neto, portugisisk statsborger, om en
overnatningsskat, der afkræves ikkefastboende i Rom og Firenze

1. Sammendrag

Andrageren klager over en skat, der afkræves personer uden fast bopæl i Rom og Firenze, når 
de overnatter i en af disse byer, idet han mener, at denne praksis burde kendes ulovlig og 
stridende imod fællesskabslovgivningen, idet den hæmmer den frie bevægelighed af personer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over, pålægges overnatningsskatten i Rom og 
Firenze ikkefastboende, der henholdsvis overnatter en til ti og syv nætter på et 
turistindkvarteringssted (hotel, bed and breakfast, etc.), uanset deres nationalitet.  Kun 
beboerne i de to kommuner, som uden tvivl betaler andre lokale skatter, er fritaget for denne 
overnatningsskat.

I henhold til artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forbydes 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. 

Kommissionen understreger desuden, at det ligeledes af EU-Domstolens faste retspraksis 
fremgår, at reglerne om ligebehandling, der er fastsat i EU-lovgivningen, forbyder "ikke alene 
åbenlys forskelsbehandling begrundet i nationalitet, men enhver form for skjult 
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forskelsbehandling, som ved anvendelse af andre kriterier reelt fører til samme resultat"1. 

Der er imidlertid ingen tegn på, at indførelsen af en overnatningsskat for turister vil påvirke 
andre EU-borgerne mere end italienske borgere og dermed udgøre en hindring for retten til fri 
bevægelighed. 

Endelig bør der mindes om, at "med hensyn til direkte skatter er situationen for 
hjemmehørende og ikke-hjemmehørende som udgangspunkt ikke sammenlignelig (...). Det 
forhold, at en medlemsstat ikke indrømmer en ikke-hjemmehørende visse skattemæssige 
fordele, som tilkommer en hjemmehørende, indebærer derfor ikke generelt en 
forskelsbehandling, idet de to kategorier af skattepligtige ikke befinder sig i en 
sammenlignelig situation"2.

I lyset af ovenstående forekommer en skat, som på kommunalt plan pålægges alle turister 
uanset deres nationalitet med det formål at bidrage til vedligeholdelsen af byens turistmæssige 
ydelser, ikke at være uforenelig med EU-retten.

                                               
1 Jf. sag 152/73 Sotgiu v Deutsche Bundespost, Sml. 1974, s. 153, præmis 11; Sag C-388/01 Kommissionen for De 

Europæiske Fællesskaber mod den Italienske Republik, Sml. 2003, s. I-721, præmis 13.
2 Jf. sag C-279/93, Schumacker, Sml. 1995, s. I-225, præmis 31 og 34.


