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‘Vlaktaks’ voor nieuwe inwoners gaat van start. 

 
Regels van Italiaanse Belastingdienst gereed voor wie besluit de woonplaats naar Italië te 

verhuizen.  

 

De Italiaanse Belastingdienst heeft instructies opgesteld voor buitenlanders die hun fiscale 

woonplaats naar Italië wensen te verhuizen. Op deze manier kunnen ze profiteren van een 

vervangende belasting over buitenlandse inkomsten. Deze keuzemogelijkheid, ingevoerd met de 

Italiaanse Begrotingswet 2017, voorziet in de betaling van een forfaitaire belasting van 

honderdduizend euro voor iedere aangifteperiode waarop de regeling van toepassing is. Deze 

regeling heeft het doel om te bevorderen dat High net worth individuals, oftewel vermogende 

personen, hun vaste woonplaats naar Italië verhuizen. Samen met deze maatregel van de directeur 

van de Italiaanse Belastingdienst is ook het model goedgekeurd voor de bijbehorende checklist voor 

het verzoek om goedkeuring. Hiermee kan een beoordeling vooraf worden uitgevoerd door de 

Belastingdienst aangaande de ontvankelijkheid van het verzoek voor deze bijzondere regeling.  

 

Hoe maakt u van deze mogelijkheid gebruik?   

De belastingplichtigen die aan de vereisten voldoen kunnen aan de nieuwe regeling deelnemen op 

het moment van indienen van de inkomensaangifte over de periode waarin de fiscale woonplaats 

naar Italië is overgegaan, of de periode direct daaropvolgend. Het is ook mogelijk om een 

specifieke aanvraag vooraf in te dienen aan de Centrale Directie voor Belastingcontrole (“Direzione 

Centrale Accertamento”) van de Italiaanse Belastingdienst. Het verzoek kan persoonlijk worden 

overhandigd, toegestuurd door middel van aangetekende post met ontvangstbevestiging, of 

ingediend per gecertificeerde electronische post. In het verzoek dient de belastingplichtige het 

volgende aan te geven: 

 

 Gegevens uit het bevolkingsregister en, indien reeds toegekend, het Italiaanse fiscale 

nummer, tezamen met het woonadres in Italië indien dit reeds van toepassing is; 

 De status van niet-ingezetene in Italië voor een tijdsspanne van minimaal negen van de 

tien belastingtijdvakken voorafgaand aan de datum waarop de keuzemogelijkheid geldig 

wordt; 

 De jurisdictie, of jurisdicties, waarin uw laatste fiscale woonplaats was gevestigd 

alvorens van deze mogelijkheid gebruik te maken; 

 De buitenlandse Staten of gebieden waarin u beoogt om de mogelijkheid van 

vervangende belasting niet te gebruiken. 

 

De belastingplichtige dient ook het bestaan aan te geven van de elementen die voor deelname aan 

deze regeling nodig zijn door het invullen van een checklist die aan de huidige verordening is 

toegevoegd en, eventueel, door het overleggen van de betreffende ondersteunende documentatie.  



Mogelijkheid ook geldig voor familieleden – De forfaitaire regeling kan ook worden toegepast 

voor een of meerdere familieleden die aan de vereisten voldoen, door een specifieke aanduiding in 

de belastingaangifte over de belastingperiode waarin het familielid de fiscale domicilie naar Italië 

verplaatst, of de periode daaropvolgend. In dit geval is de vervangende belasting gelijk aan 25.000 

euro voor ieder familielid tot wie de strekking van deze zelfde mogelijkheid is uitgebreid.  

 

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend – U kunt van de mogelijkheid gebruikmaken 

binnen de aangiftetermijnen, ook in het geval dat het antwoord van de Italiaanse Belastingdienst op 

de aanvraag van goedkeuring nog niet is binnengekomen.  Het verzoek kan ook worden ingediend 

als de termijnen voor vestiging in Italië nog niet zijn verstreken. De mogelijkheid wordt jaarlijks 

stilzwijgend verlengd. De werking van de regeling wordt, in ieder geval, vijftien jaar na de eerste 

aangifteperiode beëindigd.  

 

Een enkele betaaltermijn voor de belasting – betaling van de vervangende belasting, ter hoogte 

van honderdduizend euro, dient in één enkele termijn te worden voldaan voor iedere 

belastingperiode waarop de regeling van toepassing is, binnen de betalingstermijn die is gesteld 

voor het aflossen van de inkomstenbelasting. 
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