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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0161/2005, którą złożył Helmut Stolze (Niemcy) w sprawie 
opodatkowania niemieckich właścicieli posiadających drugie miejsce 
zamieszkania we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję od 1987 r. jest właścicielem mieszkania w południowym Tyrolu (Włochy). 
Twierdzi on, że od razu złożył w urzędzie gminy deklarację o miejscu zamieszkania. 
W 2004 r. autor petycji otrzymał od władz miasta pismo z żądaniem zapłacenia podatku 
miejskiego od nieruchomości zaszeregowanej w kategorii „siedziba letniskowa będąca 
miejscem stałego zamieszkania” za lata 1999–2002. Składający petycję twierdzi, że jest to 
niedopuszczalne podwójne opodatkowanie. Ubolewa on również nad faktem, że cudzoziemcy 
muszą płacić znacznie wyższe podatki niż obywatele Włoch, ponieważ odnośne 
ustawodawstwo wprowadza rozróżnienie na właścicieli zamieszkujących 
i niezamieszkujących w kraju. W przypadku obywateli Włoch odnośne zamieszkiwanie 
traktowane jest jako stałe, bez względu na rzeczywisty sposób użytkowania mieszkania, 
podczas gdy w przypadku cudzoziemców władze dążą do ustalenia, czy nieruchomość jest 
zamieszkiwana stale, czy tymczasowo. Składający petycję uważa te przepisy za 
dyskryminujące.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 lipca 2005 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lutego 2006 r.

Fakty
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Helmut Stolze (Niemcy), który jest rezydentem Niemiec, od 1987 r. jest właścicielem 
nieruchomości w południowym Tyrolu (Włochy). Z tego tytułu każdego roku płacił on 
władzom miasta Merano miejski podatek od nieruchomości (ICI) od momentu, kiedy podatek 
ten obowiązuje. W ramach wyrównania za rok 2004 okazało się, że w przypadku 
cudzoziemców-nierezydentów wysokość podatku wynosi 7%, podczas gdy obywatele włoscy, 
również nierezydenci, płacą korzystniejszy, wynoszący 4% podatek od nieruchomości 
będących głównym miejscem zamieszkania.

Autor petycji uważa, że podwójne opodatkowanie, któremu podlega, stanowi naruszenie 
prawa wspólnotowego.

Petycja skierowana do PE

PE uznał petycję za dopuszczalną i zwrócił się do Komisji o uwagi.

Uwagi Komisji odnośnie do petycji

Przede wszystkim, jeżeli chodzi o potencjalne podwójne opodatkowanie ze strony lokalnych 
władz włoskich i mając na uwadze zapewnienia autora petycji dotyczące zapłacenia podatku 
za rok 1999, Komisja nie ma możliwości sprawdzenia, czy podatek rzeczywiście został już 
zapłacony, czy też nie. Sprawdzenie szczegółów sprawy należy do sądu krajowego.

Jeżeli natomiast chodzi o nałożenie mniej korzystnego podatku na cudzoziemców, których 
stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza Włochami, Komisja ma następujące uwagi:

Zgodnie z art. 6 dekretu z mocą ustawy nr 504 z dnia 30.12.1992 r. gminy mają prawo do 
ustalenia w obrębie swojego terytorium wysokości podatku ICI od 4% do 7%. Wysokość 
podatku może się różnić w zależności od faktu, czy dana nieruchomość jest używana jako 
miejsce zamieszkania, czy też jest drugorzędnym miejscem zamieszkania lub jest 
wynajmowana. Powyższe przepisy umożliwiają zróżnicowanie wysokości opodatkowania 
w zależności od roli, jaką dana nieruchomość pełni dla właściciela. Na nieruchomości, które 
są głównym miejscem zamieszkania, nakłada się podatek w wysokości 4%, natomiast 
nieruchomości będące drugim miejscem zamieszkania podlegają wyższym podatkom, w tym 
wypadku 7%.

W interpretacji włoskich władz podatkowych1 nieruchomości obywateli włoskich, których 
miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza Włochami, uznawane są automatycznie jako 
główne miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że nie są one wynajmowane.

Podczas gdy obywatele włoscy-nierezydenci podlegają korzystniejszemu opodatkowaniu, 
pozostali obywatele Wspólnoty muszą udowodnić, że nieruchomość jest ich głównym 
miejscem zamieszkania (muszą więc być rezydentami), aby móc skorzystać z korzystniejszej 
stawki podatku ICI. Komisja uważa zatem, że przy braku obiektywnego uzasadnienia takie 
rozróżnienie można uznać za dyskryminację ze względu na narodowość (art. 12 WE). 
Stanowi ono tym samym naruszenie swobodnego przepływu kapitału, co jest sprzeczne 

                                               
1 Okólnik ministerialny 11/380 z dnia 26.06.1993 r.
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z art. 56 traktatu WE.

Wniosek

Komisja zamierza wszcząć postępowanie wobec Włoch zgodnie z art. 226 WE, w ramach 
którego władze włoskie będą miały możliwość uzasadnienia przepisów, które są przedmiotem 
niniejszej petycji.

Wnosi się zatem o niezamykanie petycji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 czerwca 2007 r.

Z faktów przytoczonych przez autora petycji służby Komisji wnioskują, że interpretacja 
włoskich władz podatkowych, zgodnie z którą nieruchomości obywateli włoskich, których 
miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza Włochami, uznawane są automatycznie jako 
główne miejsce zamieszkania, co pozwala im korzystać z korzystniejszej stawki podatku ICI1, 
mogłaby zostać uznana za dyskryminację na tle narodowości (art. 12 WE) oraz przeszkodę 
w swobodnym przepływie kapitału (art. 56 WE).

Na tej podstawie do Komisji wystąpi się z propozycją wszczęcia postępowania w sprawie 
o naruszenie prawa wspólnotowego.

Niektóre państwa członkowskie stosują opodatkowanie preferencyjne (obniżone stawki, 
odliczanie kosztów i odsetek, zwolnienie z opodatkowania zysków kapitałowych) w stosunku 
do nieruchomości (będącej miejscem stałego zamieszkania) znajdującej się na ich terytorium, 
z wyłączeniem nieruchomości o tym samym przeznaczeniu znajdujących się w innych 
państwach członkowskich. Uznając takie postępowanie za niezgodne z prawem 
wspólnotowym, Komisja wszczęła szereg postępowań o naruszenie, a konkretnie w stosunku 
do Portugalii, Szwecji, Niemiec, Belgii i Polski.

Jeśli chodzi o Włochy, w ciągu 2006 r. służby Komisji dowiedziały się, że system podatkowy 
stosowany we Włoszech na korzyść miejsca stałego zamieszkania powinien zostać poddany 
kontroli z powodów innych niż te przedstawione w niniejszej petycji. Komisja otrzymała 
w szczególności skargi na dyskryminujący podatek nałożony na sprzedaż nieruchomości 
będącej stałym miejscem zamieszkania, gdy nieruchomość będąca przedmiotem kolejnej 
inwestycji nie znajduje się na terytorium Włoch.

Wnioski

Sprawa poruszona w niniejszej petycji zostanie rozpatrzona w ramach szerszego 
postępowania w sprawie naruszenia dotyczącego systemu opodatkowania nieruchomości 
będącej głównym miejscem zamieszkania we Włoszech przewidzianego na rok 2007.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.
                                               
1 Podatek komunalny nałożony na nieruchomości, którego wysokość może się wahać w zależności od gminy 
pomiędzy 4 a 7 procent wartości nieruchomości znajdującej się na terytorium kraju. Zob. dekret z mocą ustawy 
nr 504 z dnia 30.12.1992 r.
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Wspólna odpowiedź na petycje 161/2005 i 1223/2007

Na wniosek PE, tytułem uzupełnienia udzielonych już odpowiedzi dotyczących przedmiotu 
obu ww. petycji, Komisja przedstawia niniejszym następujące dodatkowe informacje.

Komisja przypomina, iż na mocy art. 2261 traktatu WE wszczęła postępowanie przeciwko 
Włochom (2006/4741), którego przedmiotem jest między innymi kwestia zgodności 
z prawem wspólnotowym systemu podatkowego mającego zastosowanie do właścicieli 
i nabywców nieruchomości we Włoszech niebędących obywatelami włoskimi. W dniu 
02.02.2009 r. Komisja otrzymała uwagi władz włoskich. W kontekście przedmiotowej sprawy 
władze podkreślają w szczególności zmiany wprowadzone okólnikiem nr 12/ DF z dnia 
05.06.2008 r., zgodnie z którym – pkt 6 lit. B) – fakt posiadania nieruchomości przez 
obywatela włoskiego zamieszkującego inny kraj stanowi jedną z przyczyn odebrania 
możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku gminnego od nieruchomości. Władze 
wskazują ponadto, że dla celów podatku gminnego od nieruchomości w przypadku domów2

obywateli włoskich zamieszkujących inny kraj przysługują wyłącznie odliczenia podstawowe, 
tymczasem zgodnie z nową wykładnią możliwość skorzystania z obniżonej stawki nie 
przysługuje automatycznie.

Komisja w sposób bardziej dogłębny rozpatrzy odpowiedź władz włoskich i zamierza 
kontynuować przedmiotowe postępowanie, jeżeli najnowsze zmiany w przepisach nie znoszą 
nieprzychylnego traktowania osób niemieszkających we Włoszech i niebędących 
obywatelami włoskimi.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Wspólna odpowiedź na petycje 161/2005 i 1223/2007

W uchwale nr 1/ DF z dnia 04.03.2009 r. włoskie władze podatkowe zawarły wyjaśnienia 
dotyczące wykładni, którą należy stosować w przypadku wyrażenia „nieruchomości 
zaklasyfikowane rozporządzeniem lub decyzją gminy” jako podlegające zwolnieniu3

z podatku gminnego od nieruchomości, które przysługuje obecnie rezydentom mającym stałe 
miejsce zamieszkania we Włoszech. Nowa procedura administracyjna ma bezpośredni wpływ 
na sytuację przedstawioną w przedmiotowej petycji. Okazuje się bowiem4, że nieruchomości 
włoskich obywateli, których stałe miejsce zamieszkania znajduje się za granicą, nie są objęte 
możliwością zwolnienia z podatku, dotyczącą jedynie dwóch specjalnych przypadków 
przewidzianych w prawie5. Wynika z tego, że od 2008 r. włoscy obywatele mieszkający na 

                                               
1 W drodze przekazania wezwania do usunięcia uchybienia w dniu 01.12.2008 r.

2 Domy te nie mogą być przedmiotem najmu.

3 Wprowadzonemu art. 1 dekretu z mocą ustawy nr 93 z dnia 27.05.2008 r. przekształconego, wraz ze zmianami, 
w ustawę nr 126 z dnia 24.07.2008 r.

4 W przeciwieństwie do poprzedniej uchwały nr 12/ DF z dnia 05.06.2008 r.

5 Nieruchomości należące do osoby starszej lub niepełnosprawnej umieszczonej w sanatorium i, pod pewnymi 
warunkami, nieruchomości zamieszkiwane nieodpłatnie przez członka rodziny.
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stałe za granicą, którzy mają nieruchomość we Włoszech, nie mogą już podlegać 
korzystniejszym przepisom mającym do tego czasu zastosowanie w przypadku ich rodaków 
mieszkających we Włoszech.

W ramach toczącego się postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego1 Komisja zwróci się – nawiązując do problemu poruszonego 
w przedmiotowej petycji – do władz włoskich o potwierdzenie stopniowo wprowadzanych 
nowych elementów interpretacyjnych do dnia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
uchybienia (02.02.2009 r.), przekazane tym władzom przez Komisję.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r. w odniesieniu do 
petycji 161/2005 i 1223/2007

Na wniosek Parlamentu, tytułem uzupełnienia udzielonych już odpowiedzi dotyczących 
przedmiotu ww. petycji, Komisja przedstawia następujące dodatkowe informacje.

Władze Włoch potwierdziły, że zwolnienie z podatku ICI, mające od 2008 r.2 zastosowanie 
do nieruchomości przeznaczonych na główne miejsce zamieszkania podatnika i pozostałych 
nieruchomości zaliczonych do tej kategorii rozporządzeniem lub decyzją gminy, nie obejmuje 
nieruchomości obywateli, których stałe miejsce zamieszkania znajduje się za granicą.

Zgodnie ze ścisłą wykładnią warunków zwolnienia w rozumieniu uchwały nr 1/ DF z dnia
04.03.2009 r. nieruchomości we Włoszech należące do obywateli włoskich, których stałe 
miejsce zamieszkania znajduje się za granicą, podlegają odtąd standardowej stawce podatku 
ICI.

W świetle powyższego, jako że Włochy podjęły należyte działania w celu usunięcia 
naruszenia prawa wspólnotowego wobec osób z obywatelstwem innym niż włoskie, których 
stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza Włochami, Komisja nie zamierza kontynuować 
wszczętego już postępowania3 w sprawie będącej przedmiotem petycji.

                                               
1 Postępowanie nr 2006/4741.

2 Wprowadzone art. 1 dekretu z mocą ustawy nr 93 z dnia 27.05.2008 r. przekształconego w ustawę nr 126 
z dnia 24.07.2008 r.

3 Postępowanie nr 2006/4741.


