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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0888/2011, внесена от Luís Neto, с португалско гражданство, 
относно налагането на данък за нощувка в Рим и Флоренция на лица, 
които не са местни жители

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу данъка в Рим и Флоренция, който се налага 
на лица, които не са местни жители и които нощуват в тези градове, като той счита тази 
практика за незаконна и противоречаща на законодателството на Общността, тъй като 
тя възпрепятства свободното движение на хора.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Според информацията, с която разполага Комисията, данъкът за нощувка в Рим и 
Флоренция се налага на лица, които не са местни жители и които прекарват съответно 
от една до десет и седем нощи в съоръжение за туристическо настаняване (хотел, място 
за краткосрочно настаняване, включващо закуска, и др.), независимо от тяхната 
националност. Само жителите на двете общини, които неизбежно се облагат с други 
местни данъци, са освободени от заплащане на данъка за нощувка.

В съответствие с член 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз се 
забранява всяка дискриминация на основание гражданство.

Комисията освен това подчертава, че съгласно утвърдената съдебна практика на Съда 
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на Европейския съюз правилата за равно третиране, установени в правото на ЕС, 
забраняват „не само явната дискриминация, основана на гражданство, но и всички 
прикрити форми на дискриминация, които чрез прилагане на други разграничителни 
критерии фактически водят до същия резултат“1.

Все пак няма данни, че облагането на туристите с данък за нощувка би засегнало 
гражданите на ЕС повече от италианските граждани и по този начин би 
възпрепятствало правото на свободно движение.

Накрая, следва да се припомни също така, че „по отношение на преките данъци 
положението на местните жители и на тези, които не са местни жители, по 
правило не е сравнимо (...). Следователно фактът, че дадена държава членка не 
предоставя на лице, което не е местен жител, определени данъчни предимства, които 
предоставя на местните жители, принципно не е дискриминационен, тъй като тези 
две категории данъкоплатци не се намират в сходно положение.“2.

В светлината на гореизложеното, данък, който се прилага на общинско равнище за 
всички туристи, независимо от тяхната националност, и с цел да допринесе за 
поддържането на туристическите услуги в града не изглежда несъвместим с правото на 
ЕС.

                                               
1 Вж. Решение от 1974 г. по дело 152/73 Sotgiu v Deutsche Bundespost, Сборник, стр. 153, точка 11; Решение 

от 2003 г. по дело C-388/01 Commission of the European Communities v Italian Republic, Сборник, стр. I-721, 
точка 13.

2 Вж. Решение от 1995 г. по дело C-279/93, Schumacker , Сборник, стр. I-225, точки 31 и 34.


