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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0893/2012, внесена от Erasmo Amato, с италианско гражданство, 
относно въвеждането на нов данък сгради (I.M.U.) от италианското 
правителство

Петиция 1192/2012, внесена от Francesco Di Pasquale, с италианско 
гражданство, относно новия данък сгради в Италия

1. Резюме на петиция 0893/2012

Вносителят протестира срещу въвеждането на нов данък сгради (I.M.U.) от 
италианското правителство.

Резюме на петиция 1192/2012

Вносителят на петицията възразява срещу въвеждането на данък сгради „IMU“ от 
италианското правителство, като посочва, че тъй като в обхвата му попадат и 
основните жилища, въпросният данък пречи на правото на собственост и води до 
застой на пазара на недвижими имоти.

2. Допустимост

За петиция 0893/2012
Обявена за допустима на 6 ноември 2012 г.
За петиция 1192/2012
Обявена за допустима на 4 януари 2013 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.
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За петиции 0893/2012 и 1192/2012

Вносителят на петицията възразява срещу въвеждането на нов данък сгради „IMU“ от 
италианското правителство, в чийто обхват попадат и основните жилища на 
данъкоплатците и който по този начин пречи на правото на собственост и води до 
застой на пазара на недвижими имоти. Освен това преференциите, приложими за 
основното жилище, са валидни единствено ако лицето е установено в Италия за целите 
на данъчното облагане.

Коментари на Комисията

На сегашния етап на развитие на законодателството на ЕС данъчното облагане на 
недвижими имоти не е хармонизирано на равнището на ЕС и в голяма степен 
продължава да бъде в правомощията на държавите членки. С други думи, държавите 
членки имат свободата да установяват свои режими на пряко данъчно облагане в тази 
област, като решават сами какво да облагат и с каква ставка. При все това 
законодателството на ЕС не позволява на държавите членки да въвеждат мерки, които 
пряко или непряко дискриминират лица, които не са техни граждани, или техни 
граждани, които са упражнили основните си свободи.
Според съдебната практика на Съда на Европейския съюз дискриминацията по 
същество представлява различно третиране на обективно сравними ситуации. Що се 
отнася до режимите на пряко данъчно облагане, Съдът непрекъснато заявява, че 
данъкоплатците, които са граждани, и тези, които не са граждани на дадена държава, по 
принцип не се намират в сравнима ситуация1. Този принцип означава, че държавите 
членки могат да установяват различни критерии за облагане с данък на недвижимото 
имущество в зависимост от това дали данъкоплатецът използва или не този имот за 
основно жилище2.

Следователно, прилагането на по-благоприятен данъчен режим (по-ниски ставки и 
отстъпки) за недвижимо имущество, използвано от данъкоплатеца като основно 
жилище, по принцип не нарушава законодателството на ЕС.

Най-накрая Комисията би искала да подчертае, че правната оценка на данъка „IMU“ 
спрямо законодателството на ЕС не нарушава други съображения, които са относими в 
различна социално-икономическа перспектива. В тази връзка членът на Комисията 
Андор3, който отговаря за социалната политика, неотдавна отбеляза, че 
прогресивността на „IMU“ е ограничена.

Заключение

Предвид гореизложените съображения на този етап Комисията няма да открие 
производство за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Италия по 
повод на въпросите, повдигнати от вносителя на петицията.

                                               
1 Решения C-279/93, Schumacker, (параграфи 31,32, 33 и 34); C- 391/97, Gschwind (параграф 22)
2 Решение C-253/09, Комисия срещу Унгария.
3 Доклад относно социалните изменения и заетостта за 2012 година


