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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0888/2011, którą złożył Luís Neto (Portugalia) w sprawie podatku 
dziennego nałożonego na osoby niebędące rezydentami w Rzymie i we 
Florencji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się podatkowi, którym objęto w Rzymie i we Florencji osoby 
niebędące rezydentami nocujące w tych miastach, co jest jego zdaniem praktyką, którą 
należałoby zdelegalizować, jako że jest ona sprzeczna z prawodawstwem wspólnotowym, 
ponieważ zakłóca swobodny przepływ osób.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje Komisja, podatkiem dziennym nakładanym w 
Rzymie i Florencji objęte są osoby niebędące rezydentami, które spędzają odpowiednio od 
jednej do 10 nocy i siedem nocy w obiektach zakwaterowania turystycznego (hotel, bed and 
breakfast, itp…) bez względu na narodowość. Tylko rezydenci tych dwóch gmin, którzy 
podlegają innym lokalnym podatkom, są wyłączeni z płacenia podatku dziennego.

Zgodnie z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zakazana jest wszelka 
dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. 

Komisja podkreśla ponadto, że zgodnie ze stałym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej przepisy prawa UE dotyczące równego traktowania zakazują „nie tylko 
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jawnej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, lecz również wszelkich 
ukrytych form dyskryminacji, które – poprzez zastosowanie innych kryteriów rozróżnienia –
prowadzą faktycznie do tego samego skutku”1.

Jednak nie ma wskazań, że nałożenie podatku dziennego na turystów w większym stopniu 
dotknie obywateli UE niż obywateli włoskich, a tym samym zakłóci swobodny przepływ 
osób. 

Wreszcie trzeba również pamiętać, że „w odniesieniu do podatków bezpośrednich sytuacja 
rezydentów i nierezydentów nie jest z zasady porównywalna (…). Tym samym fakt, że państwo 
członkowskie nie przyznaje nierezydentom niektórych korzyści podatkowych przysługujących 
rezydentom, nie oznacza z reguły działania dyskryminacyjnego, ponieważ te dwie kategorie 
podatników nie są w porównywalnej sytuacji2”.

W świetle powyższego podatek nałożony na szczeblu miejskim na wszystkich turystów, bez 
względu na ich narodowość, przyczyniający się do utrzymania usług turystycznych miasta, 
nie wydaje się niezgodny z prawem UE.

                                               
1 Zob. sprawa 152/73 Sotgiu przeciwko Deutsche Bundespost [1974] ECR 153, ust. 11; Sprawa C-388/05, Komisja 

Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, [2003] ECR I-721, ust. 13.
2 Zob. C-279/93, Schumacker [1995] ECR I-225, ust. 31 i 34.


