
CM\931998HU.doc PE508.115v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.3.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Erasmo Amato olasz állampolgár által benyújtott 0893/2012. számú petíció egy, 
az olasz kormány által bevezetett új ingatlanadóról (I.M.U.)

Francesco Di Pasquale olasz állampolgár által benyújtott 1192/2012. számú 
petíció az olaszországi új ingatlanadóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik egy, az olasz kormány által bevezetett új ingatlanadó (I.M.U.) 
ellen.

2. Elfogadhatóság

0893/2012. számú petíció

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 6. 

1192/2012. számú petíció

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 4.

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A 0893/2012. és a 1192/2012. számú petíció tekintetében
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A petíció benyújtója tiltakozik az olasz kormány által bevezetett új ingatlanadó (I.M.U) 
bevezetése ellen, rámutatva, hogy az az adófizetők állandó lakóhelyére is vonatkozik, így 
aláássa az ingatlanhoz való jogot, valamint rontja az ingatlanpiac helyzetét. Továbbá az 
állandó lakóhelyre alkalmazandó preferenciális elbánás kizárólag azokra az esetekre 
vonatkozik, amikor az adófizető adózási célból Olaszországban telepedik le.

A Bizottság észrevételei

A jelenlegi uniós jogszabályok szerint az ingatlantulajdon megadóztatása uniós szinten nem 
egységes, hanem jórészt a tagállamok hatáskörébe tartozik. Azaz, a tagállamok e területen 
szabadon határozhatják meg közvetlen adózási rendszereiket és választhatják meg mire, 
milyen arányú adót vetnek ki. Az uniós jogszabályok azonban megakadályozzák a 
tagállamokat abban, hogy közvetve vagy közvetlenül megkülönböztető intézkedéseket 
vezessenek be külföldi állampolgárok vagy alapvető szabadságukat gyakorló 
állampolgárokkal szemben. 
Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében alapvetően akkor van szó 
megkülönböztetésről, ha objektíve összehasonlítható helyzeteket eltérően kezelnek. A 
közvetlen adózási rendszereket illetően a Bíróság rendszeresen megállapítja, hogy a belföldi 
és a külföldi illetőségű adóalanyok elvileg nincsenek összehasonlítható helyzetben1. Ez az elv 
magával vonja, hogy a tagállamoknak lehetőségük van különböző kritériumokat megállapítani 
az ingatlanok megadóztatására vonatkozóan, attól függően, hogy az adófizető ingatlanját 
állandó lakóhelyeként használja-e vagy sem2. 

Ebből következően, általánosságban véve elmondható, hogy az adófizető által állandó 
lakóhelyként használt ingatlanra vonatkozó sokkal kedvezőbb adórendszer (kedvezményes 
adó és adólevonás) alkalmazása nem ütközik uniós jogszabályba.

Végül a Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy az I.M.U uniós jogszabályok viszonylatában 
való jogi szempontú értékelése nem befolyásolja egy eltérő társadalmi-gazdasági perspektíva 
szempontjából lényeges egyéb megfontolásokat. E tekintetben a szociálpolitikáért felelős 
biztos, Andor László nemrégiben hangsúlyozta3, hogy az IMU progresszivitása korlátozott. 

Következtetés

A fenti megfontolásokra való tekintettel ebben a szakaszban a Bizottság a petíció benyújtója 
által ismertetett kérdések kapcsán nem indít kötelezettségszegési eljárást Olaszország ellen.”

                                               
1 C-279/93. sz. Schumacker-ügyben hozott ítélet (31., 32., 33. és 34. bekezdés);  C-391/97. sz. Gschwind-ügyben 
hozott ítélet (22. bekezdés).
2 C-253/09 sz. Bizottság kontra Magyarország ügyben hozott ítélet.
3 „Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában 2012-ben” című jelentés


