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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0161/2005, adresată de Helmut Stolze, de cetăţenie germană, privind 
impozitarea germanilor proprietari de reşedinţe secundare în Italia

1. Rezumatul petiţiei

Din 1987, petiţionarul este proprietarul unui apartament situat în Tirolul de Sud (Italia). 
Acesta arată că de atunci depune declaraţia de rezidenţă la municipalitate. În 2004, 
petiţionarul a primit o scrisoare din partea municipalităţii, prin care era invitat să îşi achite o 
taxă municipală pe bunurile imobiliare din categoria „reşedinţă secundară cu declaraţie de 
rezidenţă” aferentă perioadei 1999-2002. Petiţionarul consideră că este vorba despre o dublă 
impozitare inacceptabilă. Pe de altă parte, petiţionarul reclamă faptul că această taxă este în 
mod considerabil mai mare pentru străini decât pentru cetăţenii italieni, dat fiind că legea 
stabileşte o distincţie între proprietarii care sunt stabiliţi sau nu în ţară. În cazul cetăţenilor 
italieni, se presupune că este vorba despre o reşedinţă principală, indiferent de utilizarea reală 
a bunului imobiliar, în timp ce, în cazul străinilor, situaţia este analizată de la caz la caz, 
pentru a se stabili dacă bunul este utilizat ca reşedinţă principală sau secundară. Petiţionarul 
consideră aceste dispoziţii ca fiind discriminatorii.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 4 iulie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006

Faptele

Dl Stolze, de naţionalitate germană şi rezident în ţara sa, este din 1987 proprietarul unei 
locuinţe în Tirolul de Sud, Italia. Din acest motiv, petiţionarul a plătit în fiecare an 
administraţiei oraşului Merano Impozitul comunal pentru imobile (ICI) din momentul intrării 
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în vigoare a acestuia. În cadrul unui aviz de regularizare pe anul 2004, a reieşit faptul că acest 
impozit este încasat ca un procent de 7% în cazul străinilor nerezidenţi, pe când cetăţenii 
italieni nerezidenţi pot beneficia de procentul mai favorabil de 4%, aplicabil imobilelor 
ocupate ca locuinţă principală.

Petiţionarul consideră că este vorba despre o dublă impozitare şi este supus discriminării, ceea 
ce contravine dreptului comunitar.

Petiţia adresată PE

PE a declarat admisibilă prezenta petiţie şi a solicitat observaţii din partea Comisiei.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

În primul rând, în ceea ce priveşte existenţa unei eventuale duble cereri de impunere din 
partea administraţiei locale italiene, întrucât petiţionarul pare să susţină că a achitat deja 
impozitul datorat pentru anul contestat (1999), Comisia nu este competentă să verifice dacă, 
într-adevăr, plata impozitului avusese deja loc sau nu. În acest sens, sarcina de a verifica 
elementele de fapt îi revine, în realitate, instanţei naţionale.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte aplicarea unui impozit mai puţin favorabil în cazul 
străinilor nerezidenţi în Italia, Comisia poate remarca următoarele aspecte.

La articolul 6 din Decretul Legislativ nr. 504 din 30.12.1992 se prevede că comunele sunt 
autorizate să stabilească procentul pentru ICI aplicabil pe teritoriul lor într-un interval de 4-
7% şi că acesta poate fi diferenţiat, în aceste limite, în funcţie de destinaţia acestuia ca 
locuinţă principală, deţinut pe lângă locuinţa principală sau utilizat în scop de închiriere. 
Întrucât această dispoziţie permite o anumită diferenţiere între procentele aplicabile în funcţie 
de utilizarea obiectivă a imobilului, în general, imobilele utilizate ca locuinţă principală sunt 
supuse procentului de 4%, în timp ce locuinţele secundare sunt impozitate cu un procent mai 
mare, în cazul în speţă, de 7%.

Conform interpretării administraţiei fiscale1 italiene, locuinţele din Italia aflate în proprietatea 
unor cetăţeni italieni nerezidenţi sunt considerate direct a fi utilizate ca locuinţă principală, cu 
condiţia ca acestea să nu fie date în chirie.

În măsura în care o astfel de prezumţie nu se aplică decât în favoarea cetăţenilor italieni 
nerezidenţi, pe când ceilalţi cetăţeni comunitari trebuie să dovedească utilizarea efectivă a 
bunului ca locuinţă principală (trebuie, deci, să fie rezidenţi) în Italia, pentru a beneficia de 
procentul ICI cel mai avantajos, Comisia consideră că, în absenţa unei justificări obiective, o 
astfel de diferenţiere ar putea fi considerată ca fiind o discriminare pe bază de naţionalitate 
(articolul 12 CE) şi ar putea constitui o încălcare a principiilor liberei circulaţii a capitalurilor, 
contrar dispoziţiilor articolului 56 din Tratatul CE.

                                               
1 Circulara Ministerială 11/380, 26.6.1993.
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Concluzie

Comisia intenţionează să iniţieze în cazul Italiei o procedură în temeiul articolului 226 CE cu 
privire la acest subiect, în cadrul căreia autorităţile italiene vor avea posibilitatea să justifice, 
dacă este cazul, menţinerea măsurii care face obiectul prezentei petiţii.

Se sugerează să nu se închidă petiţia.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 iunie 2007

Din faptele invocate de petiţionar, serviciile Comisiei au concluzionat că interpretarea 
administraţiei italiene – conform căreia o locuinţă din Italia aflată în proprietatea unor cetăţeni 
italieni nerezidenţi este considerată direct a fi utilizată ca locuinţă principală şi, în consecinţă, 
beneficiază de un procent ICI1 în general mai favorabil – ar putea fi considerată ca fiind o 
discriminare pe bază de naţionalitate (articolul 12 CE) şi o piedică în calea liberei circulaţii a 
capitalurilor (articolul 56 CE).

Pe baza acestei concluzii, Comisiei ar putea iniţia o procedură privind încălcarea dreptului 
comunitar.

O serie de state membre îşi rezervă dreptul de a aplica o fiscalitate preferenţială (procente 
reduse, deduceri ale costurilor şi dobânzilor, scutirea plus valorilor etc.) în cazul imobilelor 
(utilizate ca reşedinţă principală) situate pe teritoriul lor, excluzându-le pe cele destinate 
aceluiaşi scop, dar care se găsesc în alte state membre. Considerând o astfel de restricţie ca
fiind incompatibilă cu dreptul comunitar, Comisia a iniţiat o serie de proceduri privind 
încălcarea dreptului comunitar, în special, în cazul Portugaliei, Suediei, Germaniei, Belgiei şi 
Poloniei.

În cazul Italiei, în decursul anului 2006, serviciile Comisiei au aflat că regimul fiscal favorabil 
aplicat în Italia locuinţei principale poate fi refuzat şi din alte motive, diferite de cel care face 
obiectul prezentei petiţii. În special, Comisia a primit plângeri cu privire la impozitarea 
discriminatorie la care este supusă vânzarea unei reşedinţe principale, în cazul în care 
imobilul în care se doreşte să se reinvestească nu se află pe teritoriul naţional.

Concluzie

Monitorizarea problemei care face obiectul prezentei petiţii va fi asigurată în cadrul unei 
proceduri mai extinse de încălcare a dreptului comunitar privind regimul fiscal al locuinţelor 
principale din Italia, prevăzută pentru 2007.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 martie 2009

Răspuns comun la petiţiile nr. 161/2005 şi 1223/2007

                                               
1 Impozitul comunal pe imobile, al cărui procent poate varia în funcţie de comună între 4 şi 7 
pe mie din valoarea imobilelor situate pe teritoriul naţional. A se vedea Decretul Legislativ nr. 
504 din 30.12.1992.
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La solicitarea Parlamentului European şi în completarea răspunsurilor deja furnizate cu privire 
la obiectul celor două petiţii menţionate mai sus, Comisia oferă următoarele informaţii 
suplimentare.

Comisia reaminteşte că a deschis deja o procedură în conformitate cu articolul 2261 din 
Tratatul CE cu privire la Italia (2006/4741) care vizează, printre altele, problema 
compatibilităţii cu dreptul comunitar a regimului fiscal aplicabil proprietarilor şi celor care 
achiziţionează imobile în Italia şi nu au naţionalitate italiană. La 2 februarie 2009, Comisia a 
primit observaţiile autorităţilor italiene. În acest context, acestea subliniază, în special, 
modificările aduse prin Circulara nr. 12/DF din 5.6.2008 care prevede (punctul 6 litera B) că 
apartenenţa imobilului cetăţeanului italian care nu are reşedinţa pe teritoriul naţional 
constituie una din cauzele de excludere de la avantajul scutirii de plată a ICI. În plus, 
autorităţile precizează că în cadrul ICI se aplică numai deducerile de bază în favoarea 
reşedinţei2 cetăţeanului italian care are reşedinţa în străinătate, în timp ce, conform noii 
interpretări, avantajul procentului redus nu se aplică automat. 

În urma unei examinări mai aprofundate a răspunsului autorităţilor italiene şi în măsura în 
care modificările cele mai recente nu elimină tratamentul defavorabil al persoanelor care nu 
sunt stabilite în Italia şi care nu au naţionalitate italiană, Comisia are în vedere continuarea 
procedurii în cauză.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Răspuns comun la petiţiile nr. 161/2005 şi 1223/2007

Prin rezoluţia nr.1/DF din 4 martie 2009, administraţia fiscală italiană a adus clarificări cu 
privire la interpretarea expresiei „locuinţe asimilate prin reglementări sau decizii ale comunei” 
în ceea ce priveşte scutirea de la plata ICI3 de care vor putea de acum beneficia primele 
locuinţe ale rezidenţilor din Italia. Noua procedură administrativă are un impact direct asupra 
situaţiei la care se face referire în prezenta petiţie. În fapt, reiese în mod clar4 că proprietăţile 
cetăţenilor italieni rezidenţi în străinătate sunt excluse de la condiţiile de scutire, aceasta 
neaplicându-se decât în două cazuri specifice prevăzute prin lege5. Prin urmare, rezultă că, 
începând cu 2008, cetăţenii italieni rezidenţi în străinătate care sunt proprietari ai unei 
locuinţe în Italia nu se mai pot prevala de dispoziţiile mai favorabile aplicate până în 
momentul respectiv cetăţenilor italieni cu reşedinţa în Italia.

În cadrul procedurii privind încălcarea dreptului comunitar derulate în prezent6, Comisia va 

                                               
1 Prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere din 1.12.2008. 
2 Care nu trebuie să facă obiectul unei închirieri.
3 Introdusă prin articolul 1 din DL nr. 93 din 27.05.2008, modificat prin Legea nr. 126 din 
24.07.2008.
4 Contrar dispoziţiilor Rezoluţiei anterioare nr. 12/DF din 5 iunie 2006.
5 Imobilele aflate în proprietatea persoanelor în vârstă sau cu handicap care locuiesc în 

cămine destinate acestora şi, în anumite condiţii, imobilele ocupate în mod gratuit de un 
membru al familiei.

6 Informarea nr. 2006/4741.
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solicita autorităţilor italiene să confirme, în ceea ce priveşte aspectele semnalate de prezenta 
petiţie, noile elemente interpretative apărute ulterior datei (2.2.2009) de primire a răspunsului 
la scrisoarea de punere în întârziere trimisă de Comisie.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit pentru petiţiile nr. 161/2005 şi
1223/2007 la 17 decembrie 2009

La solicitarea Parlamentului European şi în completarea răspunsurilor deja furnizate cu privire 
la obiectul celor două petiţii menţionate anterior, Comisia oferă următoarele informaţii 
suplimentare.

Autorităţile italiene au confirmat că scutirea de la plata ICI aplicată din 20081 imobilelor 
utilizate ca locuinţă principală de persoana impozabilă şi altor imobile asimilate acestei 
categorii, prin regulament sau decizie comunală, nu se extinde la imobilele deţinute de 
cetăţenii rezidenţi în străinătate.

Pe baza unei interpretări stricte a condiţiilor de scutire, astfel cum rezultă acestea din 
Rezoluţia nr.1/DF din 4.3.2009, locuinţele din Italia ale cetăţenilor italieni rezidenţi în 
străinătate se supun din acest moment impozitului comunal pentru imobile la procentul
standard.

În contextul celor prezentate anterior, întrucât Italia a adoptat măsuri corespunzătoare pentru a 
elimina încălcarea dreptului comunitar în cazul nerezidenţilor de altă cetăţenie decât cea 
italiană, Comisia nu intenţionează să continue procedura privind încălcarea dreptului 
comunitar deja iniţiată2 în ceea ce priveşte chestiunea care face obiectul prezentei petiţii.

                                               
1 Introdusă prin articolul 1 din DL din 27.5.2008 nr. 93, devenit Legea nr. 126 din 24.7.2008.
2 Informarea nr. 2006/4741.


