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pilietis Henryk Nowakowski, G. B. De Paoli vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijos valdžios institucijų veiksmai nesuderinami su ES teisės 
aktais, nes kartu su juo Jungtinėje Karalystėje gyvenančiam uošviui savivaldybės mokestis 
taikomas kaip Italijoje gyvenančiam mokesčių mokėtojui, o pensija mokama kaip 
užsieniečiui. Anot peticijos pateikėjo, Italijos valdžios institucijos diskriminuoja jo uošvį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Komisija norėtų pateikti savo požiūrį į padėtį ir peticijos pateikėjo teiginį.  Peticijos 
pateikėjas teigia, kad Italijos valdžios institucijos pažeidžia ES teisę, nes jos kartu su juo 
Jungtinėje Karalystėje gyvenančiam uošviui pajamų mokestį ir savivaldybės (regiono) 
mokestį taiko kaip Italijoje gyvenančiam mokesčių mokėtojui, o savivaldybės nekilnojamojo 
turto mokestį taiko kaip užsieniečiui.  Iš tiesų Italija pensijoms taiko pajamų mokestį ir kai 
kuriuos kitus mokesčius.  Be to, Genujos mieste taikomas savivaldybės nekilnojamojo turto 
mokestis (peticijos pateikėjo minimas „gyvenamosios paskirties turto mokestis užsienyje 
gyvenantiems italams“). Pasak peticijos pateikėjo, Italijos valdžios institucijos taikydamos 
nepagrįstus mokesčius diskriminuoja jo uošvį, nes jis gyvena Jungtinėje Karalystėje.

Genujos savivaldybės renkamas savivaldybės nekilnojamojo turto mokestis (it. imposta 
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comunale sugli immobili, ICI1), pagrįstas turto kadastrine verte, yra tiesioginis kapitalo 
mokestis. Jis renkamas iš savininko arba asmens, besinaudojančio bet kokios pastato, pastato 
sklypo ar žemės ūkio paskirties žemės nauda (pvz., uzufrukto teise) susijusioje savivaldybėje, 
jeigu tai nėra pagrindinė mokesčių mokėtojo gyvenamoji vieta. 

Šiuo metu pagal ES teisę valstybės narės turi daug laisvės kurti savo tiesioginių mokesčių 
sistemas, kad geriausiai įgyvendintų savo vidaus politikos tikslus. Vienintelis valstybių narių 
fiskalinio suverenumo apribojimas yra tas, kad įgyvendindamos savo mokestines teises jos 
privalo laikytis įsipareigojimų pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Taigi 
valstybėms narėms draudžiama diskriminuoti dėl pilietybės arba taikyti nepagrįstus 
apribojimus naudotis laisvėmis, kurios užtikrintos ES teisės aktais.  

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą principą, Italija turi teisę taikyti pajamų ir kapitalo 
mokesčius ir savivaldybės mokesčius (pvz., regioninius gyventojų pajamų mokesčius). 
Komisija neturi jokių įrodymų, kad Genujos savivaldybės peticijos pateikėjo uošviui taikyti 
mokesčiai diskriminaciniai. Be to, nors peticijos pateikėjas tvirtina, kad ICI netaikytinas 
užsienyje gyvenantiems italams, jiems ICI iš tiesų taikytinas remiantis 2009 m. kovo 4 d. 
sprendimu Nr. 1DF, kurį galima rasti šiuo adresu:
http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf
.

Informaciją apie Genujos savivaldybės taikomą ICI galima rasti šiuo adresu: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199.

Dėl Italijos taikomo pajamų mokesčio Italijos ir Jungtinės Karalystės konvencijos dėl dvigubo 
apmokestinimo, susijusio su pajamų mokesčiais, vengimo 19 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad 
jeigu pensija mokama Italijoje arba iš joje įsteigtų fondų, atsižvelgiant į Italijoje teiktas 
paslaugas, įprasta, kad ji apmokestinama tik Italijoje. Taigi, jeigu mokesčių mokėtojo pensijos 
laikomos „viešojo sektoriaus“ pensija, Italija turi teisę apmokestinti ją nepaisant to, kad 
peticijos pateikėjo uošvis gyvena ne Italijoje. Iš tiesų tiek Nacionalinės gydytojų ir 
odontologų gerovės ir pagalbos agentūros (ENPAM), tiek Valstybės tarnautojų pensijų fondo 
(INPDAP) pensijos yra viešojo sektoriaus pensijos. Todėl pajamų mokestis uošvio pensijai ir 
apmokestinimas ICI reikmėms jai neprieštarauja. Konvencijos tekstą galima rasti šiuo adresu:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf.

Taip pat atrodo, kad pensijai taikomi savivaldybės (regiono) mokesčiai nėra diskriminaciniai, 
pvz., kad mokesčių mokėtojui taikomas didesnis mokestis tik dėl to, kad jis gyvena kitoje 
valstybėje narėje. Šie vietos mokesčiai taip pat taikomi Italijoje gyvenantiems pensininkams.

Išvada

Komisija daro išvadą, kad nėra įrodymų, kad susiję vietos mokesčiai yra diskriminaciniai ir 
trukdantys laisvam asmenų judėjimui Europos Sąjungoje.“ 

                                               
1 D. L. 27mai 2008, n. 93, legge 2008 7 24, n. 126.


