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PRANEŠIMAS NARIAMS

 Peticija Nr. 0161/2005 dėl vokiečių, turinčių antrąją gyvenamąją vietą Italijoje, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Helmut Stolze

1. Peticijos santrauka

Nuo 1987 m. peticijos pateikėjas yra buto Pietų Tirolyje (Italija) savininkas. Jis nurodo, kad 
tuo metu deklaravo savo gyvenamąją vietą savivaldybėje. 2004 m. peticijos pateikėjas gavo 
savivaldybės laišką, kuriame jis buvo raginamas sumokėti savivaldybės nekilnojamojo turto 
mokestį už „antrąją gyvenamąją vietą, kuri deklaruota kaip gyvenamoji vieta“ už 1999–
2002 metus. Peticijos pateikėjas mano, kad tai dvigubas apmokestinimas ir kad jis yra 
nepriimtinas. Tarp kitko, peticijos pateikėjas apgailestauja dėl to, kad užsieniečiams taikomas 
gerokai didesnis mokestis negu Italijos piliečiams, nes įstatymuose įtvirtinta skirtis tarp šalyje 
įsisteigusių ir neįsisteigusių savininkų. Italijos piliečių atveju, nepaisant tikrojo nekilnojamojo 
turto panaudojimo, jis laikomas pagrindine gyvenamąja vieta, o jei toks turtas priklauso 
užsieniečiams, padėtis nagrinėjama kiekvienu konkrečiu atveju, siekiant nustatyti, ar turtas 
naudojamas kaip pagrindinė, ar kaip antroji gyvenamoji vieta. Peticijos pateikėjas mano, kad 
šios nuostatos yra diskriminacinės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. liepos 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. vasario 3 d.

„Faktinės aplinkybės

H. Stolze, Vokietijos pilietis, gyvenantis savo šalyje, nuo 1987 m. yra būsto Pietų Tirolyje 
(Italija) savininkas. Todėl jis kiekvienais metais mokėjo Merano miesto administracijai 
savivaldybės nekilnojamojo turto mokestį nuo tada, kai šis mokestis buvo įvestas. Gavus 
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pranešimą apie mokesčio už 2004 m. perskaičiavimą, paaiškėjo, kad užsienio piliečiams, 
neturintiems nuolatinio gyventojo statuso, taikomas 7 proc. šio mokesčio tarifas, o Italijos 
piliečiai, neturintys nuolatinio gyventojo statuso, apmokestinami palankesniu 4 proc. tarifu, 
taikomu pastatams, kurie laikomi pagrindine gyvenamąja vieta.

Peticijos pateikėjas mano esąs apmokestintas du kartus ir diskriminuojamas pažeidžiant 
Bendrijos teisę.

Peticijos pateikimas EP

EP paskelbė, kad ši peticija priimtina, ir paprašė Komisiją pateikti savo pastabas.

Komisijos pastabos dėl šios peticijos

Visų pirma dėl teiginio, kad Italijos vietos valdžia galimai reikalavo mokėti dvigubus 
mokesčius (peticijos pateikėjas tvirtino jau sumokėjęs mokestį, mokėtiną už ginčijamus metus 
(1999), Komisija nėra kompetentinga tikrinti, ar mokestis iš tiesų sumokėtas, ar ne. Šiuo 
požiūriu tikrinti faktines aplinkybes iš tiesų dera valstybės narės teisėjui.

Tačiau dėl nepalankesnio tarifo taikymo Italijoje nuolatinio gyventojo statuso neturintiems 
užsieniečiams Komisija gali pateikti toliau išdėstytas pastabas.

Remiantis 1992 m. gruodžio 30 d. įstatymo galios dekreto Nr. 504 6 straipsniu aišku, kad 
savivaldybėms savo teritorijoje leidžiama nustatyti nuo 4 iki 7 proc. dydžio savivaldybės 
nekilnojamojo turto mokestį ir jis gali būti diferencijuojamas atsižvelgiant į tai, ar 
nekilnojamasis turtas naudojamas kaip būstas, ar jis laikomas kaip priedas prie pagrindinio 
būsto, ar nuomojamas. Kadangi pagal šią nuostatą galimas tam tikras taikomų tarifų 
diferencijavimas atsižvelgiant į objektyvų nekilnojamojo turto panaudojimą, paprastai 
nekilnojamasis turtas, naudojamas kaip pagrindinis būstas, apmokestinamas 4 proc. tarifu, o 
antrieji būstai apmokestinami didesniu, šiuo atveju – 7 proc., tarifu.

Kaip aiškina Italijos mokesčių inspekcija1, Italijoje esantis būstas, priklausantis šalyje nuolat 
negyvenantiems Italijos piliečiams, laikomas tiesiogiai naudojamu kaip pagrindinė 
gyvenamoji vieta su sąlyga, kad nėra nuomojamas.

Kadangi tokia prielaida taikoma tik Italijoje negyvenantiems Italijos piliečiams, o kiti 
Bendrijos piliečiai, siekdami, kad jiems būtų taikomas palankesnis savivaldybės 
nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, privalo įrodyti, kad iš tiesų turtu naudojasi kaip 
pagrindine gyvenamąja vieta (pvz., turi turėti nuolatinio gyventojo statusą) Italijoje, Komisija 
mano, kad, jei nėra objektyvaus pagrindimo, toks skirtingų tarifų taikymas gali būti laikomas 
diskriminavimu dėl tautybės (EB steigimo sutarties 12 straipsnis) ir EB steigimo sutarties 
56 straipsnyje įtvirtinto laisvo kapitalo judėjimo principo pažeidimu.

                                               
1 1993 m. birželio 26 d. ministerijos aplinkraštis Nr. 11/380.
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Išvada

Dėl šių faktų Komisija ketina pradėti pažeidimo procedūrą prieš Italiją pagal EB steigimo 
sutarties 226 straipsnį, ir ją vykdant Italijos valdžios institucijos prireikus galės pagrįsti 
priemonės, kuri yra šios peticijos objektas, tolesnį taikymą.

Siūloma peticijos nebaigti nagrinėti.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. birželio 1 d.

„Iš peticijos pateikėjo išdėstytų faktų Komisija daro išvadą, kad Italijos valdžios institucijos 
aiškinimas, jog Italijoje esantis ten nuolat negyvenantiems Italijos piliečiams priklausantis 
būstas laikomas tiesiogiai naudojamu kaip pagrindinis būstas ir todėl jiems taikomas 
palankesnis savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio1 tarifas galėtų būti laikomas 
diskriminavimu dėl tautybės (EB steigimo sutarties 12 straipsnis) bei kliūtimi laisvam 
kapitalo judėjimui (EB steigimo sutarties 56 straipsnis).

Remiantis šia išvada Komisijai bus pateiktas pasiūlymas pradėti pažeidimo procedūrą.

Tam tikros valstybės narės lengvatinę tvarką (sumažintus tarifus, išlaidų ir palūkanų 
sumažinimą, atleidimą nuo pridėtinės vertės mokesčio ir kt.) taiko jų teritorijoje esančiam 
nekilnojamajam turtui (naudojamam kaip pagrindinė gyvenamoji vieta), išskyrus tos pačios 
paskirties turtą, esantį kitose valstybėse narėse. Komisija, laikydama tokius suvaržymus 
nesuderinamais su Bendrijos teise, pradėjo kelias pažeidimo procedūras, būtent prieš 
Portugaliją, Švediją, Vokietiją, Belgiją ir Lenkiją.

Italijos atveju 2006 m. Komisijos tarnybos sužinojo, kad Italijoje taikoma pagrindinės 
gyvenamosios vietos apmokestinimo tvarka kritikuotina ir dėl kitų aspektų, nesusijusių su šia 
peticija. Kalbant konkrečiai, Komisija gavo skundų dėl diskriminavimo apmokestinant 
pagrindinio būsto pardavimą, jeigu nekilnojamasis turtas, į kurį norima pakartotinai 
investuoti, yra ne Italijos teritorijoje.

Išvada

Klausimas, kuris yra šios peticijos objektas, bus toliau svarstomas per išsamesnę pažeidimo 
procedūrą, susijusią su pagrindinės gyvenamosios vietos apmokestinimo Italijoje tvarka, kurią 
numatyta nustatyti 2007 m.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Bendras atsakymas į peticijas Nr. 161/2005 ir Nr. 1223/2007.

Paprašyta EP ir papildydama jau pateiktus atsakymus į dvi pirmiau nurodytas peticijas, 
Komisija pateikia toliau išdėstytą papildomą informaciją.

                                               
1 ICI – savivaldybės nekilnojamojo turto mokestis, kurio tarifai savivaldybėse svyruoja nuo 4 iki 7 tūkstantųjų 
šalies teritorijoje esančio nekilnojamojo turto vertės. Žr. 1992 m. gruodžio 30 d. įstatymo galios dekretą Nr. 504.
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Komisija primena, kad prieš Italiją pradėjo pažeidimo procedūrą (2006/4741) pagal EB 
steigimo sutarties 226 straipsnį1; ją vykdant, be kita, nagrinėjamas apmokestinimo tvarkos, 
taikomos Italijos pilietybės neturintiems asmenims, įsigyjantiems nekilnojamąjį turtą Italijoje, 
suderinamumas su Bendrijos teise. 2009 m. vasario 2 d. Komisija gavo Italijos valdžios 
institucijų pastabas. Konkrečiai nagrinėjamu klausimu jos pabrėžia, kad iš dalies pakeitus 
2008 m. birželio 5 d. aplinkraštį Nr. 12/DF (6 dalies B punktas), faktas, kad nekilnojamojo 
turto vienetas priklauso Italijos piliečiui, negyvenančiam valstybės teritorijoje, yra viena 
priežasčių, dėl kurių jam netaikoma savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio lengvata. 
Beje, valdžios institucijos pažymi, kad savivaldybės nekilnojamojo turto mokestį taikant 
užsienyje gyvenančio Italijos piliečio būstui2 atliekami tik baziniai išskaitymai, o pagal 
naująjį aiškinimą sumažintas lengvatinis tarifas automatiškai netaikomas. 

Jeigu Italijos valdžios institucijų atsakymas bus nagrinėjamas išsamiau ir jeigu paskesni 
daliniai pakeitimai nepadės pašalinti nepalankaus požiūrio į Italijos pilietybės ir nuolatinio 
gyventojo statuso neturinčius asmenis, Komisija ketina tęsti minėtą procedūrą.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Bendras atsakymas į peticijas Nr. 161/2005 ir Nr. 1223/2007

2009 m. kovo 4 d. sprendime Nr. 1/DF Italijos mokesčių inspekcija paaiškino, kaip teiginys 
„būstai, prilyginami remiantis savivaldybės taisyklėmis ar sprendimu“3 turi būti aiškinamas 
atleidžiant nuo savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio, kuriuo nuo šiol apmokestinamos 
Italijos nuolatinių gyventojų pirmosios gyvenamosios vietos. Naujoji administravimo 
procedūra turi tiesioginį poveikį šioje peticijoje aprašytai padėčiai. Iš tiesų akivaizdu4, kad 
užsienyje nuolat gyvenančių Italijos piliečių nuosavybė neatitinka atleidimo nuo mokesčio 
sąlygų, nes jis grindžiamas tik dviem specialiomis prielaidomis, nurodytomis įstatymuose5. 
Dėl to nuo 2008 m. nuolat užsienyje gyvenančiam Italijos piliečiui, kuriam priklauso būstas 
Italijoje, nebegali būti taikomos palankesnės nuostatos, iki šiol taikomos Italijoje 
gyvenantiems jų tėvynainiams.

Vykdydama šią pažeidimo procedūrą6 Komisija paprašys Italijos valdžios institucijų 
patvirtinti naujus klausimo, kuris yra šios peticijos objektas, aiškinimo aspektus, atsiradusius 
po datos (2009 m. vasario 2 d.), kai buvo atsakyta į Komisijos nusiųstą oficialų pranešimą.“

                                               
1 2008 m. gruodžio 1 d. išsiųsdama oficialų pranešimą. 

2 Kuris negali būti nuomojamas.

3 2008 m. gegužės 27 d. įstatymo galios dekreto Nr. 93, vėliau paversto 2008 m. liepos 24 d. įstatymu Nr. 126, 
1 straipsnis.

4 Priešingai nei ankstesniame 2008 m. birželio 5 d. sprendime Nr. 12/DF.

5Nekilnojamasis turtas, priklausantis senyvo amžiaus arba neįgaliam asmeniui, gyvenančiam poilsio namuose, ir 
tam tikromis sąlygomis – nekilnojamasis turtas, kuriame nemokamai gyvena šeimos narys.

6 Pažeidimo Nr. 2006/4741.



CM\800187LT.doc 5/5 PE370.001 REV IV

LT

7. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 161/2005 ir Nr. 1223/2007, gautas 
2009 m. gruodžio 17 d.

„Paprašyta EP ir papildydama jau pateiktus atsakymus į dvi pirmiau nurodytas peticijas, 
Komisija pateikia toliau išdėstytą papildomą informaciją.

Italijos valdžios institucijos patvirtino, kad nuo 2008 m.1 pastatams, laikomiems pagrindine 
gyvenamąja vieta, ir būstams, prilyginamiems pagrindinei gyvenamajai vietai remiantis 
savivaldybės taisyklėmis ar sprendimu, taikomo savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio 
išimtis negalioja užsienyje nuolat gyvenantiems pastatų savininkams.

Remiantis šiuo paaiškinimu apie išimties taikymo sąlygas, pagal 2009 m. kovo 4 d. sprendimą 
Nr. 1/DF Italijoje gyvenamąją vietą turintiems ir užsienyje nuolat gyvenantiems piliečiams 
nuo šiol taikomas standartinis savivaldybės nekilnojamojo turto mokestis.

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktas išvadas, Italijai patvirtinus priemones, kuriomis bus išvengta 
Bendrijos teisės pažeidimų ne Italijos piliečių atžvilgiu, Komisija nenumato tęsti su šia 
peticija susijusių klausimų svarstymo2.“

                                               
12008 m. gegužės 27 d. įstatymo galios dekreto Nr. 93, vėliau paversto 2008 m. liepos 24 d. įstatymu Nr. 126, 
1 straipsnis.
2 Pažeidimo Nr. 2006/4741.


