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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0800/2011, ko G. B. De Paoli vārdā iesniedza, iespējams, 
Vācijas valstspiederīgais Henryk Nowakowski, par nodokļiem Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Itālijas varas iestādes rīkojas pretrunā ES tiesību aktiem, 
jo tās uzskata viņa itāļu izcelsmes sievastēvu, kurš kopā ar lūgumraksta iesniedzēju dzīvo 
Apvienotajā Karalistē, par iekšzemes nodokļu maksātāju attiecībā uz pašvaldības nodokli un 
par ārvalstnieku attiecībā uz viņa pensijas maksājumu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
Itālijas varas iestādes diskriminē viņa sievastēvu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Komisija vēlas sniegt savu izpratni par situāciju un lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Itālijas varas iestādes pārkāpj ES tiesību aktus, jo tās 
uzskata viņa itāļu izcelsmes sievastēvu, kurš kopā ar lūgumraksta iesniedzēju dzīvo 
Apvienotajā Karalistē, par rezidentu ienākuma nodokļa un pašvaldības/reģionālā ienākuma 
nodokļa vajadzībām un par ārvalstnieku pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām. 
Patiešām, Itālija apliek pensijas ar ienākuma nodokli un dažiem citiem nodokļiem/nodevām. 
Turklāt Dženovas pilsēta iekasē pašvaldības nekustamā īpašuma nodokli (kā lūgumraksta 
iesniedzējs norāda: „nekustamā īpašuma nodokli, ko maksā Itālijas pilsoņi, kuri dzīvo 
ārzemēs”). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Itālijas varas iestādes diskriminē viņa 
sievastēvu, jo piemēro viņam nepamatotus nodokļus un nodevas tāpēc, ka viņš dzīvo 
Apvienotajā Karalistē.
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Pašvaldības nekustamā īpašuma nodoklis (imposta comunale sugli immobili, ICI1), ko iekasē 
Dženovas pašvaldība, pamatojoties uz īpašuma kadastrālo vērtību, ir tiešs kapitāla nodoklis. 
To iekasē no īpašnieka vai personas, kurai ir interese (piemēram, tiesības uz lietojumu) un 
kurai pieder ēka, apbūves gabals vai lauksaimniecības zeme attiecīgajā pašvaldībā, ja tā nav 
nodokļa maksātāja galvenā dzīvesvieta. 

Pašlaik saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstis var pašas brīvi noteikt savas tiešā nodokļa 
iekasēšanas sistēmas veidā, kas ir vispiemērotākais iekšpolitikas mērķu sasniegšanai. 
Vienīgais ierobežojums dalībvalstu fiskālajai suverenitātei ir tāds, ka, īstenojot savas tiesības 
aplikt ar nodokļiem, dalībvalstīm ir jāņem vērā savas saistības saskaņā ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību (LESD). Tādēļ dalībvalstīm nav atļauts īstenot diskrimināciju 
valstspiederības dēļ vai piemērot nepamatotus ierobežojumus ES tiesību aktos noteikto 
brīvību īstenošanai.  

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto principu, Itālijai ir tiesības piemērot ienākuma un kapitāla 
nodokļus, kā arī citus pašvaldības nodokļus (piemēram, reģionālus iedzīvotāju ienākuma 
nodokļus). 
Komisijai nav norādes par to, ka Dženovas pašvaldība būtu piemērojusi nodokļus 
lūgumraksta iesniedzēja sievastēvam diskriminējošā veidā. Turklāt, kaut gan lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka ICI nav piemērojams attiecībā uz Itālijas pilsoņiem, kuri dzīvo 
ārzemēs, patiesībā ICI uz viņiem attiecas — saskaņā ar 2009. gada 4. marta Lēmumu 
Nr. 1DF, kuru var atrast:

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

Informāciju par Dženovas pašvaldības piemēroto ICI var atrast: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

Attiecībā uz Itālijas ienākuma nodokļa piemērošanu Itālijas un Apvienotās Karalistes 
Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu 19. panta 2. punktā par ienākuma 
nodokļiem teikts, ka, ja pensiju izmaksā Itālija (vai to izmaksā no tās izveidotiem fondiem) 
jebkurai personai par Itālijā sniegtiem pakalpojumiem, tā parasti būtu apliekama ar nodokļiem 
tikai Itālijā. Tādēļ, ja nodokļu maksātāja pensija ir kvalificēta kā „valsts sektora” pensija, 
Itālijai ir tiesības aplikt to ar nodokli, neskatoties uz to, ka lūgumraksta iesniedzēja sievastēvs 
nav Itālijas rezidents. Faktiski gan ENPAM („Valsts Labklājības un palīdzības aģentūra 
ārstiem un zobārstiem”), gan INPDAP („Valsts sektorā nodarbināto pensiju fonds”) attiecas 
uz valsts sektora pensijām. Tāpēc nav nekādu pretrunu aplikt sievastēva pensiju ar ienākuma 
nodokli, vienlaikus piemērojot viņam arī ICI nodokli. Konvencijas tekstu var izlasīt šeit:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Tāpat arī nešķiet, ka pensija tiktu aplikta ar pašvaldības/reģionālajiem nodokļiem 
diskriminējošā veidā, piemēram, ka nodokļu maksātājs maksātu augstāku nodokli tikai tāpēc, 
ka viņš dzīvo citā dalībvalstī. Šie vietējie nodokļi tiek piemēroti vienādā mērā arī 
pensionāriem, kuri dzīvo Itālijā.

                                               
1 D. L. 27 mai 2008, n. 93, legge 24.7. 2008, n. 126
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Secinājums

Komisija secina, ka nav pierādījumu, ka minētais vietējais nodoklis tiktu piemērots 
diskriminējošā veidā un tādējādi ierobežotu personu tiesības brīvi pārvietoties Eiropas 
Savienībā. 


