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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0800/2011, adresată de Henryk Nowakowski, de cetățenie germană, în 
numele G.B. De Paoli, privind impozitarea în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că autoritățile italiene încalcă legislația UE, întrucât îl tratează pe socrul 
său italian, care locuiește la petiționar în Regatul Unit, ca un contribuabil pentru plata 
impozitului și ca un străin în ceea ce privește plata pensiei. Potrivit petiționarului, socrul 
acestuia este discriminat de către autoritățile italiene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Comisia dorește să își exprime înțelegerea față de situația și solicitarea petiționarului.
Petiționarul susține că autoritățile italiene încalcă legislația UE, întrucât îl tratează pe socrul 
său italian, care locuiește la petiționar în Regatul Unit, ca un rezident pentru plata impozitului 
pe venit și pentru plata impozitului municipal/regional pe venit și ca un străin în ceea ce 
privește plata impozitului municipal pe proprietate imobiliară. Într-adevăr, în Italia se percepe 
impozit pe venit și alte impozite/taxe pentru pensii. În plus, municipalitatea din Genova 
colectează un impozit pe proprietatea imobiliară municipală (astfel cum declară petiționarul:
„un impozit pe proprietate rezidențială pentru cetățenii italieni care locuiesc în străinătate”).
Potrivit petiționarului, socrul său este discriminat de către autoritățile italiene care îi percep 
impozite și taxe nejustificate pentru că locuiește în Regatul Unit.



PE480.731v01-00 2/3 CM\890580RO.doc

RO

Impozitul municipal pe proprietate imobiliară (imposta comunale sugli immobili, ICI1), 
colectat de municipalitatea orașului Genova pe baza valorii cadastrale a proprietății imobiliare 
este un impozit direct pe capital. Acesta este perceput proprietarului sau persoanei care deține 
interese (precum un drept de uzufruct) asupra oricărei clădiri, oricărei parcele pentru 
construcția de clădiri sau oricărui teren agricol din municipiul relevant, în cazul în care acesta 
nu este locul principal de reședință al contribuabilului. 

În prezent, în temeiul dreptului UE, satele membre au libertatea generală de a-și gândi 
propriul sistem de impozite directe în cel mai adecvat mod pentru a-și îndeplini obiectivele 
politicii interne. Singura limitare a suveranității fiscale a statelor membre constă în faptul că, 
în exercitarea drepturilor lor de impozitare, acestea trebuie să își respecte obligațiile ce le 
revin în temeiul Tratatului privind funcționarea UE (TFUE). În consecință, statele membre nu 
au voie să discrimineze pe bază de naționalitate sau să aplice restricții nejustificate asupra 
exercitării libertăților garantate de dreptul UE.  

În lumina principiului sus-menționat, Italia are dreptul de a percepe impozite pe venit și pe 
capital, precum și alte impozite municipale (precum impozite regionale pe veniturile 
personale).
Comisia nu are niciun indiciu conform căruia orașul Genova l-ar fi impozitat pe socrul 
petiționarului în mod discriminatoriu. În plus, deși petiționarul susține că impozitul municipal 
pe proprietate imobiliară (ICI) nu este perceput cetățenilor italieni care locuiesc în străinătate, 
aceștia fac în realitate obiectul acestui impozit în temeiul deciziei nr. 1DF din 4 martie 2009, 
accesibilă la:

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

Informații privind impozitul ICI perceput de municipalitate orașului Genova se pot găsi la:
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

Referitor la perceperea impozitului pe venit în Italia, articolul 19 alineatul (2) din Convenția 
dintre Italia și Regatul Unit privind evitarea dublei impuneri în ceea ce privește impozitele 
pe venituri prevede că dacă pensia a fost plătită de Italia sau din fonduri create de Italia 
oricărei persoane fizice pentru serviciile prestate în favoarea Italiei, aceasta ar trebui în mod 
normal impozitată numai în Italia. Așadar, în cazul în care pensia contribuabilului este 
încadrată ca pensie din „sectorul public”, Italia are dreptul să o impoziteze, în ciuda faptului 
că socrul petiționarului nu este rezident în Italia. De fapt, atât ENPAM („Agenția națională 
pentru ajutor social și asistență destinate doctorilor și dentiștilor”), cât și INPDAP („Fondul de 
pensii pentru angajații publici”) sunt pensii din sectorul public. Prin urmare, nu există nicio 
contradicție în perceperea de impozit pe venit asupra pensiei socrului petiționarului, simultan 
cu perceperea impozitului ICI. Textul convenției este accesibil la:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

De asemenea, nu reiese că asupra pensiei sunt percepute în mod discriminatoriu impozite 
municipale/regionale, de exemplu, că respectivul contribuabil ar fi plătit un impozit mai mare 
doar pentru motivul că este rezident al unui alt stat membru. Aceste impozite locale sunt 

                                               
1 D. L. nr. 93 din 27.5.2008, Legea nr. 126 din 24.7.2008
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percepute în mod egal pensionarilor rezidenți ai Italiei.

Concluzie

Comisia concluzionează că nu există nicio dovadă conform căreia impozitul local în cauză 
este aplicat în mod discriminatoriu și, în consecință, este un obstacol în calea liberei circulații 
a persoanelor pe teritoriul întregii Uniuni Europene.


