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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1799/2012, którą złożył James Bainbridge (Zjednoczone 
Królestwo) w sprawie podatku od nieruchomości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, Brytyjczyk mieszkający w Wielkiej Brytanii, czuje się dyskryminowany 
przez władze Irlandii, gdzie on i jego żona posiadają dom letniskowy, ponieważ wymaga się 
od nich uiszczania opłat od nieruchomości (ang. household charge) z tytułu posiadanego 
przez nich domu letniskowego w Irlandii. Podkreślają oni, że ich głównym miejscem 
zamieszkania jest Wielka Brytania, a ich dom w Irlandii jest jedynie ich drugim domem. Od 
tej samej nieruchomości płacą już oni inny roczny podatek – podatek od nieruchomości, 
w której właściciel nie mieszka na co dzień (ang. Non-principal Private Residence Charge, 
NPPR). Składający petycję i jego żona uważają to za podwójne opodatkowanie oraz zwracają 
się do PE o zbadanie sprawy. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Na obecnym etapie, prawodawstwo Unii Europejskiej w dziedzinie bezpośredniego 
opodatkowania ma ograniczony zakres stosowania. Wobec braku harmonizacji, kwestia 
regulacji opodatkowania leży w kompetencji państw członkowskich. Wykonując swoje 
uprawnienia, państwa członkowskie muszą jednak przestrzegać zobowiązań wynikających z 
TFUE. Państwa członkowskie nie mogą dyskryminować ze względu na narodowość ani 
tworzyć i utrzymywać okoliczności dyskryminujących obywateli innych państw 
członkowskich, którzy korzystają ze swobód zapisanych w traktacie TFUE. Nie wolno im 
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także w sposób nieuzasadniony ograniczać rzeczonych swobód.

Komisja zajmowała się już zarzutami dotyczącymi dyskryminacyjnego charakteru opłaty od 
nieruchomości oraz podatku od nieruchomości, w której właściciel nie mieszka na co dzień 
(ang. Non-principal Private Residence Charge, NPPR) w odpowiedzi na pytanie 
parlamentarne E-011451/2012.

Komisja jest zdania, że prawo irlandzkie regulujące opłatę od nieruchomości i podatek NPPR 
nie narusza prawa UE z następujących powodów.

Opłatę od nieruchomości pobiera się od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych, 
niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Dotyczy to także podatku NPPR, 
który nakłada się w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnej, która nie jest głównym 
miejscem zamieszkania właściciela. Z tego względu podatek NPPR nakłada się na właścicieli 
drugiej nieruchomości mieszkalnej, niezależnie od tego, czy zamieszkują w Irlandii, czy nie.

Mając na uwadze, że rezydenci i nierezydenci będący właścicielami drugiej nieruchomości 
mieszkalnej w Irlandii tak samo podlegają obu podatkom, nie występuje dyskryminacyjne 
traktowanie nierezydentów mających główne miejsce zamieszkania w jednym państwie 
członkowskim, a drugą nieruchomość mieszkalną w Irlandii.

Wreszcie Komisja zauważa, że opłata od nieruchomości już nie obowiązuje. Została 
zastąpiona lokalnym podatkiem od nieruchomości obowiązującym od 1 lipca 2013 r.

Wniosek

W świetle powyższych spostrzeżeń Komisja nie rozpocznie przeciwko Irlandii postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do kwestii 
poruszanych przez składającego petycję.


