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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0893/2012, του Erasmo Amato, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επιβολή νέου φόρου επί των ακινήτων (I.M.U.) από την ιταλική κυβέρνηση

Αναφορά 1192/2012, του Francesco Di Pasquale, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς 0893/2012

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την επιβολή νέου φόρου επί των ακινήτων από την ιταλική 
κυβέρνηση.

Περίληψη της αναφοράς 1192/2012

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την επιβολή από την ιταλική κυβέρνηση, ενός φόρου 
ακίνητης περιουσίας, με την ονομασία I.M.U. Ο φόρος αυτός, ο οποίος θα ισχύει και για την 
πρώτη κατοικία, παραβιάζει την αρχή της ιδιοκτησίας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
πτώση της αγοράς ακινήτων.

2. Παραδεκτό

Για την αναφορά 0893/2012
Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2012. 
Για την αναφορά 1192/2012
Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιανουαρίου 2013.

Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013
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Για τις αναφορές 0893/2012 και 1192/2012

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την επιβολή από την ιταλική κυβέρνηση, του νέου φόρου 
ακίνητης περιουσίας, I.M.U, ο οποίος θα ισχύει και για την πρώτη κατοικία του 
φορολογουμένου, παραβιάζοντας ως εκ τούτου, την αρχή της ιδιοκτησίας και οδηγώντας 
δυνητικά σε πτώση της αγοράς ακινήτων. Επιπρόσθετα, το ευνοϊκό καθεστώς στο οποίο 
υπάγεται η πρώτη κατοικία ισχύει μόνο εφόσον ο φορολογούμενος διατηρεί τη φορολογική 
του έδρα στην Ιταλία. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Επί του παρόντος, η εναρμόνιση της νομοθεσίας για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας 
σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει ολοκληρωθεί συνεπώς, η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας 
εξακολουθεί να εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στη δικαιοδοσία των κρατών μελών.  Με άλλα 
λόγια, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καταρτίζουν τα δικά τους φορολογικά καθεστώτα 
αναφορικά με την ακίνητη περιουσία, επιλέγοντας ποια ακίνητα θα φορολογούνται και με 
ποιους φορολογικούς συντελεστές.  Ωστόσο, το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει στα κράτη μέλη 
την εισαγωγή μέτρων που συνεπάγονται διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, εις βάρος των 
αλλοδαπών ή των ημεδαπών που απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους στα κράτη 
αυτά. 
Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διάκριση συνιστά επί της ουσίας η 
διαφορετική διαχείριση αντικειμενικώς συγκρίσιμων καταστάσεων.  Όσον αφορά τα 
καθεστώτα άμεσης φορολόγησης, το Δικαστήριο ορίζει ότι οι κάτοικοι και οι μη κάτοικοι 
φορολογούμενοι, καταρχήν, δεν βρίσκονται σε συγκρίσιμες καταστάσεις1 . Σύμφωνα με την 
αρχή αυτή, τα κράτη μέλη είναι σε θέση να θεσπίζουν διαφορετικά κριτήρια για τη 
φορολόγηση των ακινήτων βάσει της χρήσης τους ή μη ως κύρια κατοικία από τους 
φορολογουμένους2 . 

Συνεπώς, σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή ενός περισσότερο ευνοϊκού φορολογικού 
καθεστώτος (χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές και έκπτωση φόρων) για τα ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες από τους φορολογουμένους δεν αντιβαίνει στο δίκαιο 
της ΕΕ.  

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η νομική εκτίμηση βάσει του δικαίου της 
ΕΕ για το φόρο IMU, δεν θίγει την ισχύ άλλων παραμέτρων που αφορούν μια διαφορετική 
κοινωνικό-οικονομική  θεώρηση του ζητήματος.  Ως εκ τούτου, ο Επίτροπος Andor3

,αρμόδιος για την Κοινωνική Πολιτική, επεσήμανε πρόσφατα ότι η προοδευτικότητα του 
φόρου IMU είναι περιορισμένη. 

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν προτίθεται, επί του παρόντος, να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Ιταλίας όσον αφορά τα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων. 

                                               
1 Αποφάσεις C-279/93, Schumacker, (παράγραφοι 31,32,33 και 34), C- 391/97, Gschwind (παράγραφος 22)
2 Απόφαση C-253/09, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας
3 Έκθεση του 2012 για τις Κοινωνικές Εξελίξεις και την Απασχόληση 


