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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0893/2012 dėl Italijos vyriausybės įvesto naujo turto mokesčio, 
vadinamo I.M.U., kurią pateikė Italijos pilietis Erasmo Amato

Peticija Nr. 1192/2012 dėl naujo nekilnojamojo turto mokesčio Italijoje, 
kurią pateikė Italijos pilietis Francesco Di Pasquale

1. Peticijos Nr. 0893/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl Italijos vyriausybės įvesto naujo turto mokesčio, 
vadinamo I.M.U.

Peticijos Nr. 1192/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas priešinasi Italijos Vyriausybės nustatytam nekilnojamojo turto mokesčiui, 
vadinamajam I.M.U. Jo nuomone, šis mokestis, taikomas ir pagrindiniam būstui, pažeidžia 
nuosavybės principą ir smukdo nekilnojamojo turto rinką.

2. Priimtinumas

Dėl peticijos Nr. 0893/2012
Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 6 d. 
Dėl peticijos Nr. 1192/2012
Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 4 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.
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„Peticijos Nr. 0893/2012 ir 1192/2012

Peticijos pateikėjas priešinasi Italijos Vyriausybės nustatytam nekilnojamojo turto mokesčiui, 
vadinamajam I.M.U., kuris taip pat taikomas ir pagrindiniam mokesčių mokėtojo būstui, nes 
taip pažeidžiamas nuosavybės principas ir smukdoma nekilnojamojo turto rinka. Be to, 
pagrindiniam būstui taikytinas lengvatinis režimas taikomas, jei mokesčių mokėtojo 
gyvenamoji vieta yra Italijoje dėl su mokesčiais susijusių priežasčių.

Komisijos pastabos

Šiame ES teisės kūrimo etape nekilnojamojo turto apmokestinimas ES lygmeniu nesuderintas 
ir vis dar daugiausia priskiriamas valstybių narių kompetencijai. Kitaip sakant, valstybės narės 
gali nevaržomos nustatyti savo tiesioginio apmokestinimo tvarką šioje srityje, pasirinkdamos, 
ką apmokestinti ir kokias normas taikyti. Tačiau pagal ES teisę valstybėms narėms 
neleidžiama nustatyti mokesčių, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuotų asmenis, kurie 
nėra tos valstybės piliečiai, arba tos valstybės piliečius, pasinaudojusius savo pagrindinėmis 
laisvėmis.
Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktiką, diskriminacija iš esmės 
atsiranda tuomet, kai skirtingai vertinamos objektyviu požiūriu panašios situacijos. Kalbant 
apie tiesioginio apmokestinimo tvarką, Teisingumo Teismas nuolat teigia, kad šalyje 
gyvenantys ir šalyje negyvenantys mokesčių mokėtojai iš esmės nėra panašioje situacijoje1. 
Šis principas reiškia, kad valstybėms narėms leidžiama nustatyti skirtingus nekilnojamojo 
turto apmokestinimo kriterijus atsižvelgiant į tai, ar tas nekilnojamasis turtas yra pagrindinis 
mokesčių mokėtojo būstas ar ne2. 

Taigi apskritai taikant palankesnę apmokestinimo tvarką (mažesnes normas ir mokesčių 
atskaitą) nekilnojamajam turtui, kuris yra pagrindinis mokesčių mokėtojo būstas, 
nepažeidžiama ES teisė.

Galiausiai Komisija norėtų pabrėžti, kad teisinis I.M.U. vertinimas atsižvelgiant į ES teisę 
neprieštarauja kitiems vertinimams, kurie aktualūs kitomis socialinėmis ir ekonominėmis 
aplinkybėmis. Šiuo požiūriu, už socialinę politiką atsakingas Komisijos narys L. Andor3

neseniai pabrėžė, kad I.M.U. progresyvumas yra menkas.

Išvada

Atsižvelgdama į ankstesnius svarstymus, šiame etape Komisija nepradės pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros prieš Italiją peticijos pateikėjo iškeltais klausimais.“ 

                                               
1 Sprendimai bylose C-279/93, Schumacker, (31,32, 33 ir 34 punktai);  C- 391/97, Gschwind (22 punktas).
2 Sprendimas byloje C-253/09, Komisija prieš Vengriją.
3 2012 m. socialinio vystymosi ir užimtumo ataskaita


