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Betreft: Verzoekschrift 0888/2011, ingediend door Luís Neto (Portugese nationaliteit), 
over de toeristenbelasting die niet-ingezetenen in Rome en Florence moeten 
betalen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een klacht over de heffing die niet-ingezetenen in Rome en Florence moeten 
betalen als ze in deze steden overnachten, en is van mening dat deze praktijk als onwettig 
beschouwd moet worden en indruist tegen de communautaire regelgeving, aangezien het vrije 
verkeer van personen erdoor wordt bemoeilijkt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, wordt in Rome en Florence 
toeristenbelasting geheven van niet-ingezetenen, ongeacht de nationaliteit, voor maximaal tien 
resp. zeven overnachtingen in een toeristenverblijf (hotel, bed and breakfast, enz.). Alleen 
inwoners van deze beide gemeenten die uiteraard andere plaatselijke belastingen zijn 
onderworpen, zijn van de toeristenbelasting vrijgesteld.

Volgens artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is 
discriminatie op grond van nationaliteit verboden.

Voorts onderstreept de Commissie dat de EU-regels inzake gelijke behandeling volgens vaste 
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rechtspraak van het Hof van Justitie "niet alleen openlijke discriminatie op grond van 
nationaliteit verbieden maar ook alle vormen van verkapte discriminatie die door hantering 
van andere onderscheidingscriteria, in feite tot hetzelfde resultaat leiden"1.

Er zijn echter geen aanwijzingen dat de heffing van een toeristenbelasting voor EU-burgers 
nadeliger uitwerkt dan voor Italiaanse burgers, en daarmee de verkeersvrijheid hindert.

Tenslotte zij er ook aan herinnerd dat "bij de directe belastingen de situatie van ingezetenen 
en die van nietingezetenen in het algemeen niet vergelijkbaar is (…). Wanneer derhalve een 
Lid-Staat een niet-ingezetene niet in aanmerking brengt voor bepaalde belastingvoordelen die 
hij aan de ingezetene verleent, dan is dat in de regel niet discriminerend, aangezien deze twee 
categorieën belastingplichtigen zich niet in een vergelijkbare situatie bevinden"2.

In het licht van bovenstaande is een belasting die op gemeentelijk niveau bij alle toeristen, 
ongeacht hun nationaliteit, wordt geheven, bij wijze van bijdrage in de kosten van de 
toeristische diensten van de stad, niet onverenigbaar met het EU-recht.

                                               
1 Zaak 152/73, Sotgiu, Jurispr. 1974, blz. 153, punt. 11; Zaak C-388/01 Commissie/Italië,  Jurispr. 2003, blz. I-721, 

punt 13.
2 Zaak C-279/93, Schumacker , Jurispr. 1995, blz. I-225, punten 31 en 34.


