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Tema: Peticija Nr. 1799/2012 dėl nekilnojamojo turto mokesčio, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietis James Bainbridge

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra Didžiojoje Britanijoje gyvenantis Jungtinės Karalystės pilietis, 
jaučia Airijos, kur jie (jis ir žmona) turi atostogų namą, valdžios institucijų diskriminaciją, 
kadangi jų prašoma už atostogų namą Airijoje mokėti „namų ūkio mokestį“. Jie teigia, kad 
pagrindinė jų gyvenamoji vieta yra Didžiojoje Britanijoje, o namas Airijoje – antrieji jų 
namai. Jie jau moka kitą metinį nekilnojamojo turto mokestį už tą pačią nuosavybę –
nepagrindinės gyvenamosios vietos mokestį (angl. NPPR). Jie tai laiko dvigubu 
apmokestinimu ir prašo EP išnagrinėti šį klausimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Dabartiniu Sąjungos teisės rengimo etapu tiesioginio apmokestinimo srityje teisės aktų yra 
nedaug. Kadangi teisės aktai nesuderinti, apmokestinimas iš esmės priklauso valstybių narių 
kompetencijai. Tačiau naudodamosi šia kompetencija valstybės narės turi laikytis savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Valstybėms narėms 
neleidžiama diskriminuoti dėl pilietybės arba kurti suvaržymus ar juos palaikyti kitų valstybių 
narių piliečiams, kurie naudojasi laisvėmis, teikiamomis pagal SESV. Be to, jos negali 
nepagrįstai tų laisvių riboti.
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Tariamai diskriminacinio namų ūkio mokesčio ir nepagrindinės gyvenamosios vietos 
mokesčio klausimą Komisija jau nagrinėjo atsakydama į parlamentinį klausimą E-
011451/2012.

Komisija mano, kad Airijos teisės aktas dėl namų ūkio mokesčio ir NPPR mokesčio Europos 
Sąjungos teisės nepažeidžia dėl toliau išdėstytų priežasčių.

Namų ūkio mokestis taikomas visiems gyvenamojo nekilnojamojo turto savininkams, 
neatsižvelgiant į jų pilietybę ir gyventojo statusą. Tą patį galima pasakyti ir apie NPPR 
mokestį, taikomą gyvenamajam nekilnojamajam turtui, kuris nėra pagrindinė savininko 
gyvenamoji vieta. Taigi, NPPR mokestį privalo mokėti visi antrinio gyvenamojo 
nekilnojamojo turto savininkai – ir gyvenantys Airijoje, ir kitose šalyse.

Atsižvelgiant į tai, kad abu mokesčius vienodai turi mokėti ir šalies gyventojai, ir šalyje 
negyvenantys asmenys, Airijoje turintys antrinį gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą, jokios šalyje 
negyvenančių asmenų, kurių pagrindinė gyvenamoji vieta yra vienoje valstybėje narėje, o 
antrinė – Airijoje, diskriminacijos nėra.

Be to, Komisija pabrėžia, kad namų ūkio mokestis nebetaikomas. Nuo 2013 m. liepos 1 d. jis 
pakeistas vietiniu nekilnojamojo turto mokesčiu. 

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija nepradės pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros prieš Airiją pagal peticijos pateikėjo iškeltus klausimus.“ 


