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OZNÁMENIE POSLANCOM

Predmet: Petícia 1799/2012, ktorú predkladá James Bainbridge, britský štátny občan, 
o dani z nehnuteľnosti

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý je britským štátnym občanom a žije v Británii, sa cíti 
diskriminovaný írskymi orgánmi v mieste, kde spolu s manželkou vlastní chatu, keďže boli 
požiadaní, aby uhradili tzv. poplatok za domácnosť za chatu v Írsku. Trvajú na tom, že majú 
trvalý pobyt v Británii a nehnuteľnosť v Írsku obývajú iba prechodne. Za uvedenú 
nehnuteľnosť platia ďalšiu daň z nehnuteľnosti, tzv. poplatok za prechodné miesto pobytu. 
Považujú to za dvojité zdanenie a žiadajú Európsky parlament, aby vec preskúmal.

2. Prípustnosť

Vyhlásená za prípustnú 15. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií 
podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie, (doručená 30. októbra 2013)

V súčasnej fáze vývoja práva Únie sú právne predpisy upravujúce priame zdanenie len 
obmedzené. Keďže k zosúladeniu nedošlo, zdaňovanie patrí v zásade do právomoci členských 
štátov. Pri výkone tejto právomoci však musia členské štáty dodržiavať povinnosti, ktoré im 
vyplývajú zo ZFEÚ. Členské štáty nemôžu diskriminovať na základe národnosti, ani 
diskriminovať štátnych príslušníkov iných členských štátov, uplatňujúcich slobody, ktoré im 
vyplývajú zo ZFEÚ. Rovnako nemôžu tieto slobody neoprávnene obmedzovať.

Komisia sa otázke údajne diskriminačného poplatku za domácnosť a poplatku za prechodné 
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miesto pobytu venovala už vo svojej odpovedi na parlamentnú otázku E-011451/2012.

Komisia usúdila, že írskymi právnymi predpismi o poplatku za domácnosť a poplatku za 
prechodné miesto pobytu sa neporušujú právne predpisy EÚ, a to z týchto dôvodov.

Poplatok za domácnosť musia platiť všetci vlastníci nehnuteľností určených na bývanie bez
ohľadu na svoju národnosť a typ pobytu. Platí to aj pre poplatok za prechodné miesto pobytu, 
platený za obytnú nehnuteľnosť, ktorá nie je miestom trvalého pobytu vlastníka. Poplatok za 
prechodné miesto pobytu tak musí zaplatiť každý vlastník nehnuteľnosti určenej na prechodné 
bývanie bez ohľadu na to, či má v Írsku trvalý pobyt, alebo ho nemá.

Vzhľadom na to, že vlastníci nehnuteľností určených na prechodné bývanie v Írsku musia 
rovnako platiť obidva poplatky bez ohľadu na to, či tam majú trvalý pobyt, alebo ho nemajú, 
nedochádza k diskriminácii ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt v Írsku, ale v jednom z členských 
štátov, a v Írsku majú len prechodný pobyt.

Komisia na záver poznamenáva, že poplatok za domácnosť sa už neplatí. Od 1. júla 2013 ho 
nahradila miestna daň z nehnuteľnosti.

Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia nezačne proti Írsku konanie o porušení vo veci 
predloženej predkladateľom petície.


