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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0888/2011, apresentada por Luís Neto, de nacionalidade portuguesa, 
sobre a taxa de estadia imposta aos não residentes de Roma e Florença

1. Síntese da petição

O peticionário queixa-se da taxa imposta em Roma e Florença a não residentes que pernoitem 
nestas cidades, uma prática que, segundo ele, deveria ser considerada ilegal e contra a 
legislação comunitária, visto que esta prejudica a livre circulação de pessoas.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 5 dezembro de 2011. A Comissão foi solicitada a prestar 
informações, nos termos do n.º 6 do artigo 202.º do Regimento.

3. Resposta da Comissão, recebida em 30 de agosto de 2012

De acordo com as informações ao dispor da Comissão, a taxa de estadia em Roma e Florença 
é imposta a não residentes que passem, respetivamente, uma a dez e sete noites num 
alojamento turístico (hotel, bed and breakfast, etc.), independentemente das suas 
nacionalidades. Apenas os residentes dos dois municípios, sujeitos a impostos locais, estão 
isentos do pagamento da taxa de estadia. 

Nos termos do artigo 18.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é proibida 
qualquer descriminação com base na nacionalidade. 

A Comissão realça ainda que, de acordo com a constante jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, as normas em matéria de igualdade de tratamento definidas na 
legislação da UE proíbem, "não só a discriminação ostensiva baseada na nacionalidade, mas 
ainda qualquer forma de discriminação dissimulada, que, mediante a aplicação de outros 
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critérios de distinção, conduza na prática ao mesmo resultado"1. 

Contudo, não há indicações de que a imposição da taxa de estadia cobrada aos turistas seria 
suscetível de afetar mais os cidadãos da UE do que os cidadãos italianos e, por conseguinte, 
impedir o direito à livre circulação. 

Por último, há também que recordar que "em relação aos impostos diretos, a situação de 
residentes e não residentes não é, por norma, comparável (...). Consequentemente, o facto de 
um Estado-Membro privar os não residentes de certos benefícios fiscais que garante a um 
residente não é, por norma, discriminatório, sendo que essas duas categorias de 
contribuintes não se encontram numa situação comparável"2.

Tendo em conta o acima exposto, uma taxa aplicada a nível municipal sobre todos os turistas, 
independentemente das suas nacionalidades, e com o objetivo de contribuir para a 
manutenção dos serviços turísticos da cidade, não parece ser incompatível com a legislação da 
UE.

                                               
1 Ver acórdão 152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost, de [1974], Col. 153, n.º 11; Acórdão C-388/01, Comissão das 

Comunidades Europeias v República Italiana, [2003], Col. I-721, n.º 13.
2 Ver C-279/93, Schumacker, [1995], Col. I-225, n.ºs 31 e 34).


