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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0893/2012, ingediend door Erasmo Amato (Italiaanse 
nationaliteit), over de invoering van een nieuwe belasting op onroerende 
goederen (Imposta Municipale Propria, IMU) door de Italiaanse overheid

Verzoekschrift 1192/2012, ingediend door Francesco Di Pasquale (Italiaanse 
nationaliteit), over de nieuwe belasting op onroerend goed in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift 0893/2012

Indiener protesteert tegen de invoering van een nieuwe belasting op onroerende goederen 
door de Italiaanse overheid (IMU).

Samenvatting van het verzoekschrift 1192/2012

Indiener betwist de invoering door de Italiaanse regering van een belasting op onroerend 
goed, de I.M.U genaamd. Die belasting, die ook op het hoofdverblijf wordt toegepast, zou het 
eigendomsbeginsel ondermijnen en de vastgoedmarkt aantasten.

2. Ontvankelijkheid

Voor het verzoekschrift 0893/2012
Ontvankelijk verklaard op 6 november 2012.
Voor het verzoekschrift 1192/2012
Ontvankelijk verklaard op 4 januari 2013.

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013
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Voor de verzoekschriften 0893/2012 en 1192/2012

Indiener betwist de invoering door de Italiaanse regering van de nieuwe belasting op 
onroerend goed (IMU), die ook op het hoofdverblijf van de belastingplichtige wordt 
toegepast, met als gevolg dat het eigendomsbeginsel wordt ondermijnd en de vastgoedmarkt 
wordt aangetast. Bovendien kan de voorkeursbehandeling die van toepassing is op 
hoofdverblijven slechts worden toegepast indien de belastingplichtige voor fiscale doeleinden 
in Italië woonachtig is.

Opmerkingen van de Commissie

Bij de huidige stand van het EU-recht is de belastingheffing op onroerend goed niet op 
Europees niveau geharmoniseerd en valt dit grotendeels onder de bevoegdheid van de 
lidstaten. Het staat de lidstaten dus vrij op dit gebied hun eigen stelsels van directe belasting te 
ontwikkelen en te bepalen welke belastingregelingen en belastingtarieven van toepassing zijn. 
Overeenkomstig de EU-wetgeving mogen de lidstaten echter geen maatregelen invoeren die 
resulteren in directe of indirecte discriminatie ten aanzien van niet-onderdanen of onderdanen 
die hun fundamentele vrijheden hebben uitgeoefend.
Volgens de jurisprudentie van het HvJ is er hoofdzakelijk sprake van discriminatie wanneer 
objectief vergelijkbare situaties op verschillende wijze worden behandeld. Met betrekking tot 
de stelsels van directe belasting, heeft het Hof altijd geoordeeld dat ingezetene en niet-
ingezetene belastingplichtigen zich in principe niet in een vergelijkbare situatie bevinden1. Dit 
beginsel impliceert dat de lidstaten verschillende criteria voor de belastingheffing op 
onroerend goed mogen vastleggen wanneer dit onroerend goed al dan niet als hoofdverblijf 
van de belastingplichtige dient2.

In het algemeen is het toepassen van een gunstigere belastingregeling (lagere tarieven en 
belastingaftrek) voor onroerende goederen die als hoofdverblijf door de belastingplichtigen in 
gebruik worden genomen dus niet in strijd met de EU-wetgeving.

Ten slotte wil de Commissie benadrukken dat de juridische toetsing van de IMU aan de EU-
wetgeving geen afbreuk doet aan andere overwegingen die vanuit een verschillend sociaal-
economisch oogpunt relevant zijn. In dit verband heeft commissaris Andor3, die 
verantwoordelijk is voor het sociaal beleid, onlangs gewezen op de lage progressiviteit van de 
IMU.

Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen zal de Commissie in dit stadium geen inbreukprocedure 
tegen Italië inleiden met betrekking tot de door indiener aan de orde gestelde kwesties.

                                               
1 Arresten C-279/93, Schumacker (punten 31,32, 33 en 34); C- 391/97, Gschwind (punt 22).
2 Arrest C-253/09, Commissie/Hongarije.
3 Verslag van 2012 over sociale ontwikkelingen en werkgelegenheid.


