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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0893/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Erasmo 
Amato, par jaunu īpašuma nodokli (IMU), ko plāno ieviest Itālijas valdība

Lūgumraksts Nr. 1192/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Francesco 
Di Pasquale, par jaunu nekustamā īpašuma nodokli Itālijā

1. Lūgumraksta Nr. 0893/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret jaunu īpašuma nodokli (IMU), ko plāno ieviest Itālijas 
valdība.

Lūgumraksta Nr. 1192/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Itālijas valdības ieviesto nekustamā īpašuma nodokli 
IMU, norādot, ka tas attiecas arī uz pastāvīgo dzīvesvietu, tādējādi vājinot tiesības uz 
nekustamo īpašumu un negatīvi ietekmējot nekustamā īpašuma tirgu.

2. Pieņemamība

Lūgumrakstam Nr. 0893/2012
Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. novembrī.
Lūgumrakstam Nr. 1192/2012
Atzīts par pieņemamu 2013. gada 4. janvārī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā
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Attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 0893/2012 un Nr. 1192/2012

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Itālijas valdības ieviesto nekustamā īpašuma nodokli 
IMU, norādot, ka tas attiecas arī uz nodokļu maksātāja pastāvīgo dzīvesvietu, tādējādi vājinot 
tiesības uz nekustamo īpašumu un negatīvi ietekmējot nekustamā īpašuma tirgu. Turklāt 
prioritāro attieksmi, ko piemēro pastāvīgajai dzīvesvietai, izmanto tikai tad, ja nodokļu 
maksātāja fiskālā rezidence atrodas Itālijā.

Komisijas komentāri

Pašreizējā ES tiesību aktu attīstības posmā nekustamā īpašuma aplikšana ar nodokļiem nav 
saskaņota ES līmenī un lielā mērā ir dalībvalstu kompetencē. Citiem vārdiem sakot, šajā jomā 
dalībvalstis var pašas plānot savu tiešo nodokļu režīmu, izvēloties, ko aplikt ar nodokļiem un 
ar kādu likmi. Tomēr ES tiesību akti neļauj dalībvalstīm ieviest pasākumus, kas tieši vai 
netieši diskriminē personas, kuras nav attiecīgās valsts valstspiederīgās vai ir valstspiederīgās, 
kuras ir izmantojušas savas pamatbrīvības.
Saskaņā ar ES Tiesas judikatūru diskriminācija galvenokārt nozīmē atšķirīgu attieksmi pret 
objektīvi salīdzināmām situācijām. Attiecībā uz tiešo nodokļu režīmiem Tiesa vienmēr 
apgalvo, ka nodokļu maksātāji rezidenti un nodokļu maksātāji nerezidenti nav salīdzināmā 
situācijā1. Šis princips nozīmē, ka dalībvalstīm ir atļauts īstenot dažādus kritērijus nekustamā 
īpašuma aplikšanā ar nodokli atkarībā no tā, vai nodokļu maksātājs izmanto šo nekustamo 
īpašumu kā savu pastāvīgo dzīvesvietu vai nē2.

Tādējādi, vispārīgi ņemot, labvēlīgāka nodokļu režīma piemērošana (zemākas likmes un 
atlaides) attiecībā uz nekustamo īpašumu, ko nodokļu maksātājs izmanto kā pastāvīgo 
dzīvesvietu, nav pretrunā ES tiesību aktiem.

Visbeidzot, Komisija vēlas uzsvērt, ka IMU juridiskais vērtējums, piemērojot ES tiesību 
aktus, neskar citus vērtējumus, kas piemērojami citā sociāli ekonomiskā kontekstā. Attiecībā 
uz šo jautājumu komisārs László Andor3, kas ir atbildīgs par sociālo politiku, nesen norādīja, 
ka IMU progresivitāte ir ierobežota.
Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija šajā stadijā neuzsāks pārkāpuma 
procedūru pret Itāliju saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem.

                                               
1 Spriedums lietā C-279/93 Schumacker, (31.,32., 33. un 34. punkts); C-391/97 Gschwind (22. punkts).
2 Spriedums lietā C-253/09 Komisija pret Ungāriju.
3 2012. gada ziņojums par sociālo attīstību un nodarbinātību.


