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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0888/2011, adresată de Luís Neto, de cetățenie portugheză, privind 
taxa hotelieră aplicată în Roma și în Florența nerezidenților

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de taxa aplicată în Roma și în Florența nerezidenților care înnoptează în 
aceste orașe, susținând că acest lucru ar trebui să fie considerat ilegal și în contradicție cu 
legislația comunitară, dat fiind că pune în dificultate libera circulație a cetățenilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Potrivit informațiilor de care dispune Comisia, taxa hotelieră aplicată în Roma și în Florența 
este impusă nerezidenților care petrec între una și zece nopți, respectiv șapte nopți într-o 
unitate de cazare pentru turiști (hotel, unități care oferă cazare și mic dejun etc.), indiferent de 
naționalitatea acestora. Numai rezidenții celor două orașe, care sunt obligați să achite 
inevitabil alte taxe locale, sunt scutiți de plata taxei hoteliere.

Conform articolului 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice discriminare 
pe motive de naționalitate este interzisă. 

Comisia subliniază în continuare că, potrivit jurisprudenței constante a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, normele privind egalitatea de tratament, prevăzute în cadrul legislației UE, 
interzic „nu numai discriminările evidente, fondate pe naționalitate, ci și orice forme 
disimulate de discriminare care, prin aplicarea altor criterii de diferențiere, conduc, în fapt, 
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la același rezultat”1. 

Cu toate acestea, nu există nicio indicație potrivit căreia impunerea unei taxe hoteliere 
aplicabile turiștilor ar putea afecta cetățenii UE mai mult decât cetățenii italieni, 
obstrucționând, astfel, dreptul la libera circulație. 

În sfârșit, trebuie reamintit, de asemenea, faptul că „în materie de impozite directe, situația 
rezidenților și aceea a nerezidenților nu sunt, de regulă, comparabile(…). De asemenea, 
faptul că un stat membru nu permite nerezidenților să beneficieze de anumite avantaje fiscale 
pe care le acordă rezidenților nu este, ca regulă generală, discriminatoriu, ținând seama de 
diferențele obiective dintre situația rezidenților și cea a nerezidenților.”2

Având în vedere cele menționate anterior, o taxă impusă la nivel municipal tuturor turiștilor, 
indiferent de naționalitatea acestora, cu scopul de a contribui la întreținerea serviciilor 
turistice ale orașului, nu pare a fi incompatibilă cu legislația UE.

                                               
1 A se vedea cauza 152/73 Sotgiu c. Deutsche Bundespost [1974] ECR 153, punctul 11; cauza C-388/01, Comisia 

Comunităților Europene c. Republica Italiană, [2003] ECR I-721, punctul 13.
2 A se vedea C-279/93, Schumacker [1995] ECR I-225, punctele 31 și 34.


