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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0800/2011 от Henryk Nowakowski, (вероятно с германско 
гражданство), от името на G.B. De Paoli, относно данъчното облагане в 
Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят заявява, че италианските органи действат в разрез с правото на ЕС, тъй 
като третират неговия тъст, който е италиански гражданин и живее с вносителя в 
Обединеното кралство, като местно данъчно задължено лице за целите на местния 
общински данък и като чужденец във връзка с пенсията му. Според вносителя неговият 
тъст е жертва на дискриминация, упражнявана от страна на италианските органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Комисията би искала да представи своето тълкуване на ситуацията и на исканията на 
вносителя. Вносителят посочва, че италианските власти нарушават правото на ЕС, 
защото третират италианския му тъст, който живее заедно с него в Обединеното 
кралство, като местен жител за целите на данъка върху дохода и на 
общинския/регионалния данък върху дохода, и като чужденец за целите на общинския 
данък сгради. Италия наистина налага данък върху дохода и някои други данъци/такси 
върху пенсиите. Освен това, град Генуа събира общински данък сгради (по думите на
вносителя: „данък жилищна собственост за италианци, живеещи в чужбина“). Според 
вносителя, тъстът му е дискриминиран от италианските власти, които му налагат 
неоправдани данъци и такси, защото живее в Обединеното кралство.
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Общинският данък сгради (imposta comunale sugli immobili, ICI1), събиран от община 
Генуа на базата на кадастралната стойност на собствеността, е пряк данък върху 
капитала. Налага се на собственика или лицето, което има интерес (като право на 
ползване) във всяка сграда, терен за строеж или селскостопанска земя в съответната 
община, ако те не са основно жилище на данъкоплатеца. 

Към момента, съгласно правото на ЕС, държавите членки имат широка свобода при 
определянето на системите си на преки данъци, така че те да отговарят по най-
подходящия начин на целите на националната политика. Единственото ограничение на 
фискалния суверенитет на държавите членки се изразява в това, че при упражняване на 
техните права на облагане, те трябва да спазват задълженията си по Договора за 
функционирането на ЕС (ДФЕС). Следователно държавите-членки нямат право да 
дискриминират въз основа на гражданство, както и да налагат неоснователни 
ограничения върху упражняването на свободите, гарантирани от правото на ЕС.  

С оглед на изложените по-горе принципи, Италия има право да налага данъци върху 
дохода и капитала, както и други общински данъци (като регионален данък върху 
личния доход). 

Комисията не намира индикации, че община Генуа е обложила с данък тъста на 
вносителя по дискриминиращ начин. Освен това, вносителят твърди, че ICI не важи за 
италианци, живеещи в чужбина, но те всъщност подлежат на ICI съгласно решение 1DF 
от 4 март 2009 г., което може да се намери на:

http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf

Информация за ICI, налаган от община Генуа, може да се намери на: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

По отношение на облагането с италиански данък върху дохода, член 19, параграф 2
от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане относно данъците върху 
дохода между Италия и Обединеното кралство гласи, че ако пенсията на което и да е 
лице е изплатена от Италия или със средства, създадени от нея, за услуги, предоставени 
на Италия, тогава е нормално тя да се облага само в Италия. Следователно, ако 
пенсиите на данъкоплатеца се квалифицират като пенсии от „обществения сектор“, 
Италия има правото да ги облага, въпреки факта, че тъстът на вносителя не живее в 
Италия. Всъщност и ENPAM („Национална агенция за благосъстояние и помощ за 
доктори и зъболекари“), и INPDAP („Пенсионен фонд на обществените служители“) са 
пенсии от обществения сектор. Следователно няма противоречие в облагането на 
пенсията на тъста с данък върху дохода едновременно с облагането му за целите на ICI. 
Текстът на спогодбата е публикуван на:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Освен това, не изглежда пенсията да е обект и на дискриминиращи 
общински/регионални данъци, например, че данъкоплатецът е платил по-висок данък 

                                               
1 D. L. 27 mai 2008, n. 93, legge 24.7. 2008, n. 126
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само въз основа на това, че живее в друга държава-членка. Тези местни данъци се 
прилагат по същия начин и за пенсионери, живущи в Италия.

Заключение

Комисията стига до заключението, че няма доказателство въпросният местен данък да 
се прилага по дискриминиращ начин и следователно да е пречка за свободното 
движение на лица в Европейския съюз. 


