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Tema: Peticija Nr. 0888/2011 dėl Romoje ir Florencijoje iš nerezidentų renkamo 
nakvynės mokesčio, kurią pateikė Portugalijos pilietis Luís Neto

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi nakvynės mokesčiu, renkamu iš nerezidentų, kurie apsistoja 
šiuose miestuose, ir mano, kad tokie veiksmai turi būti laikomi neteisėtais ir prieštaraujančiais 
Bendrijos teisės aktams, nes apsunkina laisvą asmenų judėjimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 5 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Pagal Komisijai pateiktą informaciją Romoje ir Florencijoje nakvynės mokestis imamas iš 
nerezidentų, kurie praleidžia, atitinkamai, 1–10 ir 7 naktis turistų apgyvendinimo vietose 
(viešbučiuose, vietose, kuriose teikiama nakvynės ir pusryčių paslauga ir pan.) 
nepriklausomai nuo jų pilietybės. Tik šių dviejų savivaldybių gyventojai, kurie moka kitus 
vietos mokesčius, atleidžiami nuo nakvynės mokesčio mokėjimo.

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnį draudžiamas bet koks 
diskriminavimas dėl pilietybės. 

Komisija taip pat pabrėžia, kad pagal nuolatinę Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką ES nustatytos taisyklės dėl vienodų teisių draudžiama „ne tik atvira diskriminacija 
dėl nacionalinės priklausomybės, bet ir bet kokios kitos paslėptos diskriminacijos formos, 
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kuriomis, pritaikius kitus skirtumų kriterijus, pasiekiamas toks pats rezultatas“1. 

Tačiau nėra duomenų, kad turistams nustačius nakvynės mokestį didesnis poveikis bus 
daromas ES piliečiams, negu Italijos piliečiams, ir taip būtų pažeistas laisvas judėjimas. 

Pagaliau teikia prisiminti, kad „tiesioginių mokesčių srityje rezidentų ir nerezidentų situacija 
paprastai nėra panaši [...]. Taigi tai, kad valstybė narė nesuteikia nerezidentams tam tikrų 
mokesčių lengvatų, kurias ji suteikia rezidentams, atsižvelgiant į objektyvius šių dviejų 
kategorijų asmenų situacijos skirtumus paprastai nėra diskriminacija2.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, savivaldybės mokestis, imamas iš visų turistų 
nepriklausomai nuo jų pilietybės ir skirtas prisidėti išsaugant miesto turistines paslaugas nėra 
nesuderinamas su ES teise.“

                                               
1 Žr. sprendimą byloje Nr. 152/73 Sotgiu prieš Deutsche Bundespost, [1974] , Rink. p. 153, 11 punktas; sprendimą 

byloje Nr. C-388/01 Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką, [2003] Rink. p. I-721, 13 punktas.
2 Žr. sprendimą byloje Nr. C-279/93 Finanzamt Köln prieš Schumacker, [1995] Rink. p. I-225, 31 ir 34 punktai.


