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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0800/2011, którą złożył Henryk Nowakowski (Niemcy?) w imieniu 
G.B. De Paoliego, w sprawie opodatkowania we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że władze włoskie działają niezgodnie z prawem UE, ponieważ 
traktują one jego teścia, zamieszkującego wraz z nim w Wielkiej Brytanii, jako podatnika 
krajowego w przypadku podatków lokalnych i jako podatnika zagranicznego w odniesieniu 
do świadczenia emerytalnego. Według składającego petycje jego teść jest dyskryminowany 
przez władze włoskie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Komisja pragnie wyrazić swój punkt widzenia w sprawie przedstawionej w petycji sytuacji 
i skargi wniesionej przez składającego petycję. Składający petycję stwierdza, że władze 
włoskie działają niezgodnie z prawem UE, ponieważ traktują one jego teścia, obywatela 
Włoch, zamieszkującego wraz z nim w Wielkiej Brytanii, jako rezydenta w przypadku 
podatku dochodowego i gminnych/regionalnych podatków dochodowych, a jako podatnika 
zagranicznego w odniesieniu do gminnych podatków od nieruchomości. Rzeczywiście 
Włochy nakładają podatek dochodowy i inne podatki/opłaty na emerytury. Ponadto miasto 
Genua pobiera gminny podatek od nieruchomości (jak stwierdza składający petycję: „podatek 
od majątku mieszkalnego dla obywateli Włoch mieszkających za granicą”). Według 
składającego petycję jego teść jest dyskryminowany przez władze włoskie, które nakładają na 
niego nieuzasadnione podatki i opłaty, ponieważ mieszka on w Wielkiej Brytanii.
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Gminny podatek od nieruchomości (imposta comunale sugli immobili, ICI1), pobierany przez 
gminę Genua na podstawie wartości katastralnej danego majątku, stanowi bezpośredni 
podatek od kapitału. Jest on nakładany na właściciela budynku lub na osobę korzystającą 
z udziału (np. prawa do użytkowania) w jakimkolwiek budynku, działce budowlanej lub 
użytkach rolnych w odnośnej gminie, jeśli nie stanowią one głównego miejsca zamieszkania 
tego podatnika. 
Obecnie na mocy obowiązującego prawa UE państwa członkowskie mają dużą swobodę przy 
projektowaniu własnych systemów podatków bezpośrednich, tak aby jak najlepiej realizować 
cele swojej polityki wewnętrznej. Jedynym ograniczeniem kompetencji podatkowej państw 
członkowskich jest to, że korzystając ze swoich uprawnień podatkowych, muszą one 
dotrzymywać zobowiązań wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). Państwa członkowskie nie mogą zatem dyskryminować osób ze względu na 
narodowość ani stosować nieuzasadnionych ograniczeń w zakresie korzystania z wolności 
gwarantowanych na mocy prawa UE.

W świetle powyższej zasady Włochy mają prawo nałożyć podatek dochodowy i podatek od 
kapitału, jak również inne podatki gminne (np. regionalne podatki dochodowe od osób 
fizycznych). 
Komisja nie dysponuje dowodami na to, że gmina Genua nałożyła na teścia składającego 
petycję podatki w sposób świadczący o dyskryminacyjnym traktowaniu. Ponadto, podczas 
gdy składający petycję utrzymuje, że gminny podatek od nieruchomości (ICI) nie odnosi się 
do obywateli Włoch mieszkających za granicą, takie osoby w rzeczywistości podlegają mu na 
mocy orzeczenia nr 1DF z dnia 4 marca 2009 r., które jest dostępne pod adresem:

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

Informacje na temat gminnego podatku od nieruchomości (ICI) nakładanego przez gminę 
Genua są dostępne pod adresem: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

W odniesieniu do nakładania przez Włochy podatku dochodowego w art. 19 ust. 2 Konwencji 
zawartej między Włochami a Wielką Brytanią o unikaniu podwójnego opodatkowania 
w zakresie podatków dochodowych stwierdza się, że, jeżeli dana emerytura została 
wypłacona przez fundusze lub z funduszy stworzonych przez Włochy osobie fizycznej 
zgodnie ze świadczeniami na rzecz Włoch, podlega ona opodatkowaniu jedynie we Włoszech. 
Jeśli zatem emerytura podatnika została zaklasyfikowana jako emerytura „z sektora 
publicznego”, Włochy mają prawo pobierać od niej podatek, pomimo że teść 
składającego petycję nie jest rezydentem Włoch. Zarówno ENPAM („Krajowe Biuro 
Opieki Społecznej i Pomocy dla Lekarzy i Stomatologów”), jak i INPDAP („Fundusz 
emerytalny pracowników sektora publicznego”) wypłacają emerytury z sektora 
publicznego. Dlatego nie ma sprzeczności w tym, że emerytura teścia składającego 
petycję podlega podatkowi dochodowemu, przy jednoczesnym opodatkowaniu go z 
tytułu gminnego podatku od nieruchomości. Tekst Konwencji można znaleźć na stronie:

                                               
1D. L. 27 mai 2008, n. 93, legge 24.7. 2008, n. 126.
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http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Nie wydaje się również, że przedmiotowa emerytura podlega podatkom 
gminnym/regionalnym w sposób mogący świadczyć o dyskryminacji, na przykład ze względu 
na to, że podatnik zapłacił wyższy podatek jedynie w oparciu o to, że jest rezydentem innego 
państwa członkowskiego. Te lokalne podatki są nakładane w sposób jednolity dla wszystkich 
emerytów mieszkających we Włoszech.

Wnioski

Komisja stwierdza, że nie ma dowodów na to, że wspomniany lokalny podatek został 
nałożony w sposób dyskryminacyjny i w związku z tym nie zniechęca on do swobodnego 
przepływu osób w Unii Europejskiej. 


