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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0893/2012 af Erasmo Amato, italiensk statsborger, om den italienske 
regerings indførelse af en ny ejendomsskat (I.M.U.)

Andragende 1192/2012 af Francesco Di Pasquale, italiensk statsborger, om en ny 
ejendomsskat i Italien

1. Sammendrag af andragende 0893/2012

Andrageren protesterer imod den italienske regerings indførelse af en ny ejendomsskat 
(I.M.U.).

Sammendrag af andragende 1192/2012

Andrageren protesterer imod den italienske regerings indførelse af den såkaldte "IMU"-
ejendomsskat og angiver, at den også gælder for primære bopæle, hvorved retten til ejendom 
undermineres, og ejendomsmarkedet svækkes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0893/2012
Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 2012). 
Andragende 1192/2012
Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. januar 2013).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Andragende 0893/2012 og 1192/2012
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Andrageren protesterer mod den italienske regerings indførelse af en ny skat på fast ejendom 
(IMU), som også finder anvendelse på skatteyderes primære bopæl, hvorved retten til 
ejendom undermineres og ejendomsmarkedet svækkes. Endvidere finder 
præferencebehandlingen vedrørende den primære bopæl kun anvendelse, dersom skatteyderen 
har bopæl i Italien i skattemæssig henseende.

Kommissionens bemærkninger

For så vidt angår EU-rettens nuværende udvikling, er beskatningen af fast ejendom ikke 
harmoniseret på EU-plan og henhører i vidt omfang under medlemsstaternes beføjelse. 
Medlemsstaterne er med andre ord frie til at udarbejde direkte beskatningsordninger på dette 
område og vælge, hvad de vil beskatte og til hvilken sats. EU-retten forhindrer imidlertid 
medlemsstaterne i at træffe foranstaltninger, som direkte eller indirekte diskriminerer mod 
ikke-statsborgere eller mod statsborgere, som har udøvet deres grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Ifølge EU-rettens retspraksis består diskriminationen hovedsagelig i en forskelsbehandling af 
objektivt sammenlignelige situationer. Vedrørende ordninger for direkte beskatning fastslår 
Domstolen konstant, at skatteydere, der er bosiddende eller ikkebosiddende i en stat, i 
princippet ikke er i en sammenlignelig situation1. Dette princip betyder, at medlemsstaterne 
kan fastlægge forskellige kriterier med henblik på at beskatte fast ejendom, afhængig af om 
skatteyderen bruger denne faste ejendom som hans eller hendes primære bolig eller ej2.

Således er generelt taget anvendelsen af en mere gunstig skatteordning (lavere satser og 
fradrag) for fast ejendom, der anvendes som primærbolig af skatteyderen, ikke en 
overtrædelse af EU-retten.

Endelig vil Kommissionen understrege, at den retlige efterprøvelse af IMU i forbindelse med 
EU-retten ikke er til hinder for andre betragtninger, der er relevante i et andet socioøkonomisk 
perspektiv. I denne forbindelse bemærkede kommissær Andor3, der er ansvarlig for 
socialpolitikken, for nylig, at IMU's progressivitet er begrænset.

Konklusion

På baggrund af ovennævnte betragtninger vil Kommissionen på dette tidspunkt ikke indlede 
en traktatbrudsprocedure mod Italien, hvad angår de af andrageren rejste spørgsmål. 

                                               
1 Domme C-279/93, Schumacker (punkt 31,32, 33 og 34); C- 391/97, Gschwind (punkt 22)
2 Dom C-253/09, Kommissionen mod Ungarn.
3 Rapport af 2012 om social udvikling og beskæftigelse.


