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Tárgy: Luís Neto portugál állampolgár által benyújtott 0888/2011. számú petíció a 
Róma és Firenze városában a lakóhellyel nem rendelkező személyekre 
kivetett idegenforgalmi adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Róma és Firenze városában vendégéjszakát töltő, 
lakóhellyel nem rendelkező személyekre kivetett idegenforgalmi adót, és úgy véli, hogy az 
említett gyakorlatot jogtalannak és a közösségi joggal ellentétesnek kell nyilvánítani, mivel 
akadályozza a személyek szabad mozgását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a Rómában és Firenzében kivetett 
idegenforgalmi adó állampolgárságuktól függetlenül azokat az adott városban lakóhellyel nem 
rendelkező személyeket érinti, akik 1–10, illetve 1–7 éjszakát töltenek valamely 
idegenforgalmi szálláshelyen (szállodában, panzióban stb.). Az idegenforgalmi adó alól csak a 
két város lakói mentesülnek, akiknek szükségszerűen más helyi adókat kell megfizetniük.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikke értelmében tilos az állampolgárság 
alapján történő bármely megkülönböztetés. 
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A Bizottság emellett hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési 
gyakorlata szerint az egyenlő bánásmód uniós jogban rögzített szabálya „nem csupán az 
állampolgárságon alapuló nyílt hátrányos megkülönböztetést, hanem a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi leplezett formáját is tiltja, ezek ugyanis más megkülönböztető 
ismérvek alkalmazásával valójában ugyanahhoz az eredményhez vezetnek”1. 

Ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy a turistákra kivetett idegenforgalmi adó súlyosabban 
érintené az uniós polgárokat, mint az olasz állampolgárokat, és ezáltal akadályozná a szabad 
mozgáshoz való jog gyakorlását. 

Végezetül emlékeztetni kell arra is, hogy „a közvetlen adók esetében a belföldi, illetve külföldi 
illetőséggel rendelkező személyek helyzete általában nem hasonlítható össze (…). Ebből 
következik, hogy általános szabály szerint az a tény, hogy a tagállam a külföldi illetőségű 
személy számára nem biztosít olyan adókedvezményeket, amelyeket a belföldi illetőségű 
személy számára megad, nem hátrányosan megkülönböztető, mivel az adózók e két csoportja 
nincsen összehasonlítható helyzetben.2”

A fentiek alapján a települési szinten állampolgárságuktól függetlenül minden turistára 
kivetett adó, amelynek célja a város idegenforgalmi szolgáltatásainak fenntartásához való 
hozzájárulás, nem tűnik az uniós joggal összeegyeztethetetlennek.

                                               
1 Lásd a 152/73. sz. Sotgiu kontra Deutsche Bundespost ügyet (EBHT 1974., 153. o., 11. pont); valamint a C-

388/01. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügyet (EBHT 2003., I-721. o., 13. pont).
2 Lásd a C-279/93. sz. Schumacker ügyet, EBHT 1995., I-225. o., 31. és 34. pont.


