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Temats: Lūgumraksts Nr. 0888/2011, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Luís 
Neto, par vienas dienas nodokli, ko nerezidentiem piemēro Romā un Florencē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par nodokli, ko Romā un Florencē piemēro nerezidentiem, 
kas vienu nakti paliek šajās pilsētās, un viņš uzskata, ka šādu praksi var uzskatīt par 
nelikumīgu un ka tā ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem, jo tā ierobežo personu brīvu 
pārvietošanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju pārnakšņošanas nodokli Romā un Florencē iekasē 
no nerezidentiem, kas šajās pilsētās tūristu mītnēs (viesnīcās, viesu namos u.c.) pavada 
attiecīgi vienu līdz desmit naktis un septiņas naktis, neatkarīgi no viņu tautības. 
Pārnakšņošanas nodoklis nav jāmaksā tikai abās pašvaldībās reģistrētiem iedzīvotājiem, 
kuriem neizbēgami ir jāmaksā citi vietējie nodokļi.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pantu ir aizliegta jebkāda 
diskriminācija pilsonības dēļ. 

Komisija uzsver arī to, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas pastāvīgu praksi, ES tiesību 
aktos iekļautie noteikumi par vienlīdzīgu attieksmi aizliedz „ne tikai atklātu diskrimināciju 
pilsonības dēļ, bet arī jebkura veida netiešu diskrimināciju, kura, piemērojot citus atšķirības 
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kritērijus, faktiski noved pie tāda paša rezultāta”1. 

Tomēr nav nekādu pierādījumu tam, ka pārnakšņošanas nodokļa iekasēšana no tūristiem 
ietekmētu ES iedzīvotājus vairāk nekā Itālijas iedzīvotājus un tādējādi apgrūtinātu personu 
brīvu pārvietošanos. 

Visbeidzot, būtu arī jāatceras, ka „tiešo nodokļu jautājumā valsts rezidentu un nerezidentu 
situācijas lielākoties nav salīdzināmas [..]. Tādējādi fakts, ka dalībvalsts nerezidentiem 
nepiešķir noteiktas nodokļu priekšrocības, ko tā piešķir rezidentiem, parasti nav 
diskriminējošs, jo šīs divas nodokļu maksātāju kategorijas nav salīdzināmās situācijās.”2

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, nerodas iespaids, ka nodoklis, kas pašvaldības mērogā tiek 
uzlikts visiem tūristiem neatkarīgi no viņu pilsonības, lai palīdzētu nodrošināt pilsētā tūrisma 
pakalpojumu sniegšanu, būtu pretrunā ES tiesību aktiem.

                                               
1 Sk. spriedumu lietā 152/73, Sotgiu pret Deutsche Bundespost, 1974, ECR 153, 11. punkts; spriedumu lietā C-

388/01, Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku, 2003, ECR I-721, 13. punkts.
2 Sk. spriedumu lietā C-279/93, Schumacker, 1995, ECR I-225, 31. un 34. punkts.


