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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1223/2007, внесена от Marc Wisbey, с британско гражданство, 
относно преференциално данъчно третиране на италиански граждани при 
покупка на жилище в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че италианското законодателство предвижда две 
данъчни ставки при закупуване на жилище: 10 % от кадастралната стойност в случай на 
„нелуксозно” жилище, което не е основно (ваканционни жилища и др.) и 3% при първо 
жилище (prima casa). Данъчното облекчение за „първо жилище” обаче е приложимо и 
за италианци, регистрирани като пребиваващи в чужбина, вследствие на което те се 
ползват от преференциално третиране в сравнение с другите граждани на ЕС, желаещи 
да закупят второ или ваканционно жилище в Италия. Вносителят на петицията моли 
Европейския парламент да разгледа въпроса дали това данъчно третиране е в 
нарушение на европейското законодателство, тъй като се основава на две различни 
данъчни ставки, като притежаването на италианско гражданство е предпоставка за 
ползване на преференциалната ставка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

Петицията

Вносителят не посочва каквито и да било фактически данни с изключение на 
британското си гражданство. Въпреки това може да се направи предположение, че той 
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е собственик на жилище в Италия (Сан Терциано, PG), което не е негово основно 
жилище. Като споменава прилагането на облекчен данъчен режим в Италия спрямо 
италианските граждани, живеещи в чужбина, при покупка на жилище в тяхната страна, 
вносителят поставя въпроса дали този режим противоречи на законодателство на 
Общността.

Правно положение 

Съгласно действащото италианско законодателство1 купувачът на недвижим имот, 
предназначен за жилище, дължи следните данъци и такси: 
- такси за вписване (такси за промяна) в размер на 7 %;
- ипотечен данък в размер на 2 %; 
- кадастрален данък в размер на 1 % 
от кадастралната стойност на имота. 

В разрез с този режим възмездното придобиване на „първо жилище“ подлежи на 
облагане при по-облекчени условия. При определени условия купувачът2 може да се 
ползва от прилагането на намалена ставка на таксата за вписване в размер на 3%3 и на 
фиксирана стойност от 168 евро4 за всеки от другите два данъка. За да се приложи този 
облекчен режим („първо жилище“), е необходимо недвижимият имот да се намира в 
общината, в която е постоянният адрес5 на купувача или в която купувачът упражнява 
основната си дейност6. Когато обаче става въпрос за купувач „италиански гражданин, 
eмигрирал в чужбина“, е достатъчно недвижимият имот да има качеството „първо 
жилище на италианска територия“7. 

Забележки на Комисията

От цитираната по-горе правна уредба следва, че всеки италиански гражданин, 
постоянно пребиваващ в чужбина (вписан в AIRE8), който отговаря на останалите 
условия9, се допуска до облекчението „първо жилище“ независимо от мястото, където 
се намира закупеният от него имот в Италия. За сметка на това лицата, чието 
гражданство не е италианско, и по-специално гражданите на Общността, могат да се 
ползват от по-благоприятния режим, само ако закупеният от тях имот се намира в 
                                               
1 Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUIR-DPR 131/86) и Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastale 
(TUIR- DPR 347/90).
2 Освен че жилището не трябва да е от категорията на жилищата, определяеми като „луксозни“, се 
изисква и купувачът да не е собственик на друг недвижим имот в същата община, а също и да не e 
ползвал въпросните облекчения при друга покупка.
3 Члeн 1 и бележка II-а към член 1 от Тарифата, приложена към TUIR 131/86.
4 Бележка към член 1 от Тарифата, приложена към DPR 347/90.
5 Или в община, където е седалището на работодателя му, ако става въпрос за работник, напуснал 
страната по професионални съображения.
6 Или в която възнамерява да прехвърли постоянния си адрес в срок от 18 месеца от подписване на акта 
за собственост.
7 Вж. бел. под линия 3. 
8 Регистър на италианските граждани, пребиваващи в чужбина.
9 Необходимо е да става въпрос за първо жилище и купувачът да не е собственик на други имоти, за 
които е ползвал облекчението. 
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община в Италия, в която е основният им постоянен адрес или в която възнамеряват да 
се установят за постоянно в срок от 18 месеца след покупката на недвижимия имот. На 
практика гражданите на Общността трябва да (имат намерение да) пребивават 
постоянно в Италия, за да могат да се ползват от по-благоприятното данъчно облагане.

По мнение на Комисията, доколкото подобно разграничение се основава на 
гражданството на купувача, то би могло да съставлява нарушение на правото на 
Общността и по-специално на принципите за недопускане на дискриминация на 
основание гражданство (член 12 ЕО) и за свободното движение на капитали (член 56 
ЕО). 

През 2007 г.  Комисията предприе неформални контакти с италианските органи по 
повод на различното данъчно третиране на граждани на Общността, купувачи на 
недвижими имоти в Италия. Италианските органи изразиха намерение да внесат 
изменения в действащия режим „първо жилище“. В новия режим, обаче, във вида, в 
който беше приет1 през май 2008 г. и временно2 влязъл в сила, не изглежда да има 
внесени промени по отношение на данъците – предмет на настоящата петиция3.

Заключения

Комисията предвижда да образува процедура по предишния член 226 от Договора за 
ЕО срещу Италия в тази връзка, в рамките на която италианските органи ще имат 
възможност, при необходимост, да обосноват запазването на мярката, предмет на 
настоящата петиция.

4. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

С писмо от 1.12.2008 г., съдържащо официално известие, Комисията образува 
процедура по член 226 от Договора за ЕО по отношение на Италия (2006/4741) във 
връзка с данъчния режим, който се прилага за първите жилища. В този контекст 
въпросът за съвместимостта с правото на Общността на данъчния режим, който се 
прилага при покупката на недвижими имоти в Италия от лица, чието гражданство не е 
италианско, е отнесен до италианските органи. Те разполагат със срок от два месеца от 
получаването на това писмо, за да предадат забележките си на Комисията. След като 
проучи отговора (или при липса на отговор), Комисията ще вземе решение да 
приключи или, по целесъобразност, да продължи горепосочената процедура.

5. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Общ отговор на петиции 161/2005 и 1223/2007.

По искане на ЕП и в допълнение към вече дадените отговори по отношение на 

                                               
1 Със Законодателен декрет от 27.5.2008 г. № 93, публикуват в GURI бр. 124 от 28.5.2008 г.
2 Законодателният декрет подлежи на преобразуване в закон в срок от 60 дни от влизането му в сила и 
може да претърпи промени в тази връзка.
3 Члeн 1 от горепосочения Законодателен декрет заличава общинския данък сгради върху „първо 
жилище“.
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предмета на двете горепосочени петиции, Комисията излага следните допълнителни 
сведения.

Комисията припомня, че е образувала процедура по предишния члeн 2261 от Договора 
за ЕО срещу Италия (2006/4741) относно съвместимостта на правото на Общността с
данъчния режим, който се прилага към собствениците и купувачите на недвижими 
имоти в Италия, чието гражданство не е италианско. На 2.2.2009 г. Комисията получи 
забележките на италианските органи. В този контекст те подчертават по-специално 
внесените с циркулярно писмо № 12/DF от 5.6.2008 г. изменения, съгласно които (точка 
6, буква Б) собствеността върху недвижим имот на италиански гражданин, който не 
пребивава на национална територия, е една от клаузите за изключване от 
освобождаването от ІСІ. От друга страна, органите уточняват, че за целите на 
общинския данък върху сгради (ICI), само базовите приспадания се прилагат за 
жилище2 на италианците, пребиваващи в чужбина, докато съгласно новото тълкуване, 
ползването на намалената ставка не се прилага автоматично. 

След задълбочено разглеждане на отговора на италианските органи и доколкото най-
скорошните изменения не премахват неблагоприятното третиране на гражданите, които 
не са постоянно пребиваващи в страната и са с различно от италианското гражданство, 
Комисията предвижда да продължи процедурата.

6. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Общ отговор на петиции 161/2005 и 1223/2007.

С решение №1/DF от 4.3.2009 г. италианската данъчна администрация изясни начина, 
по който следва да се тълкува изразът „жилища със сходен статут съгласно 
постановление или решение на общината“ за целите на освобождаването3 от ICI, с 
което се ползват основните жилища на постоянно пребиваващите в Италия. Новата 
административна процедура има пряко отражение върху положението, за което се 
отнася настоящата петиция. Действително става ясно4, че собствеността на италиански 
граждани, постоянно пребиваващи в чужбина, е изключена от условията за 
освобождаване, като последното се прилага единствено по отношение на две 
специфични хипотези, предвидени от закона5. От това следва, че от 2008 г. насам 
италианските граждани, постоянно пребиваващи в чужбина и собственици на жилище в 
Италия, вече не могат да се позовават на по-благоприятните разпоредби, приложими 
дотогава по отношение на техните съграждани, постоянно пребиваващи в Италия.

В рамките на действащата процедурата за нарушение6 Комисията ще поиска от 
италианските органи да потвърдят, по отношение на въпроса, повдигнат в настоящата 
петиция, новите елементи на тълкуване, възникнали след датата (2.2.2009 г.) на 

                                               
1 С официално уведомително писмо от 1.12.2008 г. 
2 Което не трябва да бъде отдавано под наем.
3 Въведено с член 1 от DL 27.5.2008 г. № 93, превърнат с изменения в закон 24.7.2008 г. № 126.
4 За разлика от предходното Решение 12/DF от 5.6.2008 г.
5Имоти, собственост на възрастно лице или лице с увреждане, настанено в почивен дом, и, с някои 
условия, имоти, в които е настанен безплатно член на семейството.
6 Инф. № 2006/4741.
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отговора на официалното уведомително писмо, изпратено от Комисията.

7. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Общ отговор на петиции 161/2005 и 1223/2007.

По искане на Парламента и в допълнение към вече предоставените отговори по 
отношение на предмета на двете горепосочени петиции, Комисията излага следните 
допълнителни сведения.

Италианските органи потвърдиха, че освобождаването от ІСІ, прилагано от 2008 г.1
насам спрямо сградите, предназначени за основно жилище на данъкоплатеца, и спрямо 
другите сгради, включени в тази категория съгласно постановление или решение на 
общината, не обхваща сградите, собственост на граждани, постоянно пребиваващи в 
чужбина.

Въз основа на стриктно тълкуване на условията на освобождаване по смисъла на 
решение № 1/DF от 4.3.2009 г., жилищата в Италия на италиански граждани, постоянно 
пребиваващи в чужбина, отсега нататък се облагат с ICI с нормална ставка. 

Предвид горепосоченото, след като Италия прие съответните мерки, за да отстрани 
нарушението на общностното право по отношение на лицата с гражданство, различно 
от италианско, които не са постоянно пребиваващи в страната, Комисията не 
предвижда да продължи вече започнатата процедура2 по отношение на въпроса, 
повдигнат в настоящата петиция.

                                               
1 Въведено с член 1 от DL 27.5.2008 г. № 93, превърнат в Закон 24.7.2008 г. № 126.
2 Инф. № 2006/4741.


