
CM\887626RO.doc PE478.576v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

16.12.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0506/2011, adresată de Dietmar Mai, de cetățenie germană, privind 
dubla impozitare dintre Regatul Unit și Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul are reședința permanentă în Germania, dar își petrece un an la Londra. Pentru 
această perioadă, City of Westminster intenționează să îi perceapă impozitul local (65£/lună) 
pe baza contractului de închiriere a apartamentului. Petiționarul susține că această taxă intră în 
contradicție cu dispozițiile acordului privind dubla impozitare dintre Regatul Unit și 
Germania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Impozitul local pe care City of Westminster i l-a impus petiționarului în temeiul închirierii 
casei sale pare să reprezinte un impozit direct. În prezent, conform legislației UE, statele 
membre au libertatea de a-și crea propriile sisteme de impozite directe, după cum cred de 
cuviință, pentru a-și îndeplini obiectivele de politică internă. Măsurile de armonizare absentă 
adoptate de UE, singura limitare a suveranității fiscale a statelor membre, constau în faptul că, 
în exercitarea drepturilor lor de impozitare, acestea trebuie să își respecte obligațiile prevăzute 
de Tratatul privind funcționarea UE (TFUE). În consecință, statele membre nu au voie să facă 
discriminări pe criterii de naționalitate sau să aplice restricții nejustificate exercitării 
libertăților garantate de legislația UE.
În vederea eliminării dublei impozitări, statele membre sunt libere să încheie între ele acorduri 
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privind împărțirea drepturilor de impozitare asupra veniturilor sau proprietății, dar acest lucru 
nu este obligatoriu; Curtea de justiție a UE a confirmat că dubla impozitare care provine din 
exercitarea paralelă a suveranității de către două state membre nu este contrară TFUE1.
Există o rețea aproape completă de acorduri privind dubla impozitare între statele membre ale 
UE, dar aceste acorduri nu includ aproape niciodată impozitele locale și, mai mult, având în 
vedere principiile enunțate mai sus, reprezintă un aspect care intră în sfera de responsabilitate 
a statelor membre. Prin urmare, pentru informații mai exacte legate de acordul privind dubla 
impozitare dintre Regatul Unit și Germania, petiționarul ar trebui să contacteze autoritățile 
fiscale britanice sau germane la adresa menționată pe site-urile lor web (www.hmrc.gov.uk și 
www.steuerliches-info-center.de).

Comisia nu are nicio dovadă că City of Westminster i-a impus petiționarului un impozit 
discriminatoriu, de exemplu, că acesta plătește un impozit mai mare doar pentru că este 
cetățean al unui alt stat membru. Există, de fapt, anumite reduceri și scutiri de la plata 
impozitului local, cum ar fi deducerea pentru cel de-al doilea domiciliu, disponibilă dacă un 
contribuabil își are reședința principală în altă parte, iar petiționarul ar trebui să verifice pentru 
a vedea dacă se califică pentru oricare dintre acestea. Informații legate de aceste reduceri și 
scutiri se pot găsi pe următoarea pagină web:
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/

Concluzie

Comisia concluzionează că nu există dovezi pe baza cărora să se poată stabili că impozitul 
local în cauză este aplicat în mod discriminatoriu și că, în consecință, ar fi un mijloc de 
intimidare a liberei circulații a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene. Problema 
reclamată de petiționar nu pare să fie legată de dubla impozitare, care ar putea fi rezolvată în 
temeiul acordului privind dubla impozitare încheiat între cele două state membre în cauză, dar 
pentru informații mai exacte cu privire la acest aspect, petiționarul ar trebui să contacteze 
autoritățile fiscale la adresele menționate anterior. Petiționarul ar trebui să ia legătura cu 
autoritățile din City of Westminster pentru a afla dacă se califică pentru o scutire de la 
impozitul local. Comisia regretă că nu poate să ofere mai mult sprijin.

                                               
1 A se consulta cauzele: Kerckhaert-Morres, C-513/04, Damseaux, C-128/08.


