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Θέμα: Αναφορά 0888/2011, του Luís Neto, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
φόρο διανυκτέρευσης που επιβάλλεται στη Ρώμη και τη Φλωρεντία σε μη 
μόνιμους κατοίκους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον φόρο που επιβάλλεται στη Ρώμη και τη Φλωρεντία σε μη 
μόνιμους κατοίκους που διανυκτερεύουν στις εν λόγω πόλεις, μια πρακτική που θεωρεί ότι 
πρέπει να χαρακτηρισθεί παράνομη και αντίθετη προς την κοινοτική νομοθεσία, καθώς 
εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, ο φόρος διανυκτέρευσης 
επιβάλλεται, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, στους μη μόνιμους κατοίκους της Ρώμης και της 
Φλωρεντίας που διαμένουν από μία έως δέκα και από μία έως επτά νύχτες αντίστοιχα, σε 
τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, πανσιόν με διανυκτέρευση και πρωινό, κ.λπ.). Μόνο οι 
κάτοικοι των δύο δήμων, οι οποίοι αναπόφευκτα υποχρεούνται να καταβάλλουν άλλα 
δημοτικά τέλη, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου διανυκτέρευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαγορεύεται η εισαγωγή οποιασδήποτε διάκρισης λόγω ιθαγένειας.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες για την ίση μεταχείριση που προβλέπονται στο δίκαιο της 
ΕΕ απαγορεύουν «όχι μόνο τις εμφανείς διακρίσεις λόγω ιθαγενείας αλλά και κάθε 
συγκεκαλυμμένη μορφή διακρίσεως η οποία, με την εφαρμογή άλλων κριτηρίων διακρίσεως, 
καταλήγει στην πράξη στο ίδιο αποτέλεσμα»1. 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επιβολή του φόρου διανυκτέρευσης που επιβάλλεται 
στους τουρίστες θα μπορούσε να επηρεάσει τους πολίτες της ΕΕ περισσότερο από τους 
ιταλούς πολίτες και συνακόλουθα να περιορίσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 

Τέλος, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι «στην περίπτωση όμως των άμεσων φόρων, η κατάσταση 
των κατοίκων ημεδαπής δεν είναι κατά γενικό κανόνα παρεμφερής προς την κατάσταση των μη 
κατοίκων ημεδαπής (…). Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει τη 
δυνατότητα ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων για τον μη κάτοικο ημεδαπής τα οποία 
παρέχει στον κάτοικο ημεδαπής δεν συνιστά, κατά γενικό κανόνα, δυσμενή διάκριση, εφόσον οι 
δύο αυτές κατηγορίες φορολογουμένων δεν βρίσκονται σε παρεμφερή κατάσταση»2.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν προκύπτει ότι ο φόρος που επιβάλλεται σε επίπεδο δήμων 
σε όλους τους τουρίστες, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και με σκοπό τη συντήρηση των 
τουριστικών υπηρεσιών της πόλης, αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ.

                                               
1 Βλέπε την υπόθεση 152/73 Sotgiu κατά Deutsche Bundespost Συλλογή [1974], σ.153, σκέψη 11· Υπόθεση C-

388/01, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, Συλλογή [2003], σ. I-721, σκέψη
13.

2 Βλέπε την υπόθεση C-279/93, Schumacker, Συλλογή [1995], σ. I-225, σκέψεις 31 και 34.


