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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint az olasz hatóságok az uniós joggal ellentétesen járnak 
el, mert olasz apósát, aki a petíció benyújtójánál él az Egyesült Királyságban, a helyi adó 
tekintetében belföldi illetőségű adózónak, a nyugellátás tekintetében viszont külföldinek 
kezelik. A petíció benyújtója szerint az olasz hatóságok hátrányos megkülönböztetésben 
részesítik az apósát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A Bizottság ismertetni szeretné, miként értelmezi a helyzetet és a petíció benyújtójának 
panaszát. A petíció benyújtója szerint az olasz hatóságok megsértik az uniós jogot, mivel 
olasz állampolgárságú apósát, aki a petíció benyújtójánál él az Egyesült Királyságban, a 
jövedelemadó, valamint a települési/regionális jövedelemadó tekintetében belföldi illetőségű, 
a helyi ingatlanadó tekintetében viszont külföldi illetőségű személyként kezelik.  Olaszország 
valóban jövedelemadót és bizonyos más adókat/terheket alkalmaz a nyugdíjakra.  Genova 
városa emellett települési ingatlanadót alkalmaz (amely a petíció benyújtójának szavaival élve 
„a külföldön élő olasz állampolgárokat terhelő lakóingatlan-adó”). A petíció benyújtója 
szerint az olasz hatóságok hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak az apósával szemben, 
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amikor indokolatlanul vetnek ki rá adókat és illetékeket amiatt, hogy az Egyesült 
Királyságban él.

A Genova önkormányzata által az ingatlan telekkönyvi értéke alapján megállapított 
ingatlanadó (imposta comunale sugli immobili, ICI1) egy közvetlen vagyonadó. Ezt az adót a 
szóban forgó településen lévő épület, építési telek vagy mezőgazdasági földterület 
tulajdonosára, vagy az említett ingatlanokon fennálló valamely jogot (például 
haszonélvezetet) gyakorló személyre vetik ki abban az esetben, ha az adóalany szokásos 
tartózkodási helye nem a településen van. 
Az uniós jogszabályok értelmében a tagállamok jelenleg nagyfokú szabadsággal rendelkeznek 
a közvetlen adók rendszerének saját politikai célkitűzéseiknek leginkább megfelelő módon 
történő kialakításában. A tagállamok adójogi szuverenitásának egyedüli korlátját az jelenti, 
hogy adóztatási jogköreik gyakorlása során tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) foglalt kötelezettségeiket. Következésképp a 
tagállamok nem alkalmazhatnak állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetést vagy 
az uniós jog által biztosított szabadságok gyakorlását akadályozó indokolatlan korlátozásokat. 

A fent említett elv alapján Olaszország jogosult jövedelem- és vagyonadó, valamint egyéb 
helyi adók (például regionális személyi jövedelemadók) kivetésére. 
A Bizottság nem rendelkezik arra utaló információval, hogy a Genova önkormányzata által a 
petíció benyújtójának apósára kivetett adó hátrányos megkülönböztetést képezne. Ezenkívül, 
bár a petíció benyújtójának állítása szerint az ICI nem alkalmazandó a külföldön élő olasz 
állampolgárokra, a 2009. március 4-i 1DF. sz. ítélet értelmében valójában ezek a személyek is 
az ICI hatálya alá tartoznak (az ítélet a következő oldalon található:

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

A Genova önkormányzata által kivetett ICI-ről a következő oldalon találhat információt: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199. 

Az olasz jövedelemadó kivetése tekintetében az Olaszország és az Egyesült Királyság között 
a jövedelemadó kettős adóztatásának elkerüléséről kötött egyezmény 19. cikkének (2) 
bekezdése kimondja, hogy az Olaszország által vagy az általa létrehozott alapokból 
magánszemélyeknek folyósított, Olaszország számára teljesített szolgálattal kapcsolatos 
nyugdíjak rendesen kizárólag Olaszországban adókötelesek. Ezért ha az adófizető nyugdíja 
közszolgálati nyugdíjnak minősül, Olaszország annak ellenére jogosult annak 
megadóztatására, hogy a petíció benyújtója apósának nem Olaszországban van a lakóhelye. 
Valójában az ENPAM (Orvosok és Fogorvosok Nemzeti Jóléti és Támogatási Ügynöksége) 
és az INPDAP (Közalkalmazottak Nyugdíjalapja) egyaránt közszolgálati nyugdíjak. Ezért 
nem jelent ellentmondást az, hogy a petíció benyújtójának apósa egyszerre tartozik – nyugdíja 
tekintetében – a jövedelemadó, illetve az ICI hatálya alá. Az egyezmény szövege a következő 
internetes oldalon található:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf.
                                               
1 D. L. 27 mai 2008, n. 93, legge 24.7. 2008, n. 126
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Ezenkívül a jelek szerint nem jelent hátrányos megkülönböztetést az, hogy a nyugdíjra 
települési/regionális adókat vetnek ki, így az sem, hogy az adóalanyt kizárólag más 
tagállambeli lakóhelye miatt terheli magasabb adófizetési kötelezettség. E helyi adók 
egyformán alkalmazandók az olaszországi lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokra.

Következtetés

A Bizottság következtetései szerint nincs bizonyíték arra, hogy a szóban forgó helyi adót 
hátrányosan megkülönböztető módon alkalmazzák, ami ezért visszatartaná a személyeket az 
Európai Unión belüli szabad mozgástól. 


