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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1799/2012, adresată de James Bainbridge, de cetățenie britanică, 
privind impozitul pe proprietate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean britanic care trăiește în Regatul Unit, se simte discriminat de autoritățile 
irlandeze, care îi solicită plata unui „impozit pe locuință” pentru casa de vacanță pe care o 
deține în Irlanda împreună cu soția sa. Petiționarul insistă că domiciliul lor principal este în 
Regatul Unit, iar casa din Irlanda este doar reședința lor secundară. Ei plătesc deja anual un 
alt impozit pe proprietate pentru aceeași proprietate, și anume impozitul pe reședința privată 
secundară (NPPR). Petiționarul consideră că este vorba despre o dublă impunere și solicită PE 
să analizeze problema. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

În stadiul actual de dezvoltare a dreptului Uniunii, legislația în domeniul impozitării directe 
este limitată. În lipsa unei armonizări, impozitarea ține în special de competența statelor 
membre. Cu toate acestea, la exercitarea competențelor lor, statele membre trebuie să își 
respecte obligațiile în conformitate cu Tratatul privind funcționarea UE. Statele membre nu 
pot face discriminări pe motiv de naționalitate, nici crea sau menține o situație de restricție 
împotriva resortisanților niciunui stat membru care își exercită libertățile în temeiul Tratatului 
privind funcționarea UE. Nu pot nici limita în mod nejustificat aceste libertăți.
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Comisia a abordat deja chestiunea presupusului impozit pe locuință și a impozitului pe 
reședința privată secundară (NPPR) în răspunsul său la întrebarea parlamentară E-
011451/2012.

Comisia consideră că legislația irlandeză privind impozitul pe locuință și impozitul pe 
reședința privată secundară nu reprezintă o încălcare a legislației UE, din motive prezentate 
mai jos.

Impozitul pe locuință se aplică tuturor proprietarilor de proprietăți imobiliare locative, 
indiferent de naționalitate sau statut de rezident. Acest lucru este, de asemenea, valabil pentru 
impozitul pe reședința privată secundară, care este perceput în cazul proprietăților imobiliare 
locative care nu reprezintă domiciliul principal al proprietarului. Prin urmare, impozitul pe 
reședința privată secundară este impus oricărui proprietar, fie rezident, fie nerezident în 
Irlanda, care deține două proprietăți imobiliare locative.

Având în vedere că rezidenții și nerezidenții care dețin două proprietăți imobiliare locative în 
Irlanda sunt impozitați de două ori, nu există un tratament discriminatoriu în ceea ce privește 
nerezidenții care au domiciliul principal într-un stat membru și o reședință secundară în 
Irlanda.

În cele din urmă, Comisia observă că impozitul pe locuință nu mai este în vigoare. Acesta a 
fost înlocuit de impozitul local pe proprietate începând cu 1 iulie 2013.

Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu va lansa o procedură de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva Irlandei privind problemele ridicate de petiționar. 


