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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0893/2012, którą złożył Erasmo Amato (Włochy), w sprawie 
wprowadzenia nowego podatku od nieruchomości (I.M.U) przez włoski rząd

Petycja 1192/2012, którą złożył Francesco Di Pasquale (Włochy), w sprawie 
nowego podatku od nieruchomości we Włoszech

1. Streszczenie petycji 0893/2012

Składający petycję sprzeciwia się wprowadzeniu nowego podatku od nieruchomości (I.M.U) 
przez włoski rząd.

Streszczenie petycji 1192/2012

Składający petycję kwestionuje wprowadzenie przez włoski rząd podatku od nieruchomości, 
tzw. I.M.U. Podatek ten, który obejmuje również główne miejsce zamieszkania, miałby 
naruszać prawo własności i mieć negatywny wpływ na rynek nieruchomości.

2. Dopuszczalność

Dotyczy petycji 0893/2012
Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2012 r. 
Dotyczy petycji 1192/2012
Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 stycznia 2013 r.

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Dotycząca petycji 0893/2012 i 1192/2012
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Składający petycję kwestionuje wprowadzenie przez włoski rząd nowego podatku od 
nieruchomości, tzw. I.M.U., który obejmuje również główne miejsce zamieszkania podatnika, 
co miałoby naruszać prawo własności i mieć negatywny wpływ na rynek nieruchomości.
Ponadto preferencyjne traktowanie głównego miejsca zamieszkania jest stosowane tylko 
wówczas, gdy domicyl podatkowy podatnika znajduje się na terytorium Włoch.

Uwagi Komisji

Na obecnym etapie rozwoju prawa unijnego opodatkowanie nieruchomości nie jest 
zharmonizowane na poziomie UE i należy w dużej mierze do kompetencji państw 
członkowskich. Innymi słowy państwa członkowskie mogą w sposób dowolny kształtować 
systemy opodatkowania w tej dziedzinie, określając, co podlega opodatkowaniu i decydując o 
wysokości stawek. Jednak prawo unijne powstrzymuje państwa członkowskie przed 
wprowadzaniem środków, które bezpośrednio lub pośrednio dyskryminują cudzoziemców lub 
obywateli korzystających z podstawowych wolności.
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dyskryminacja polega 
na odmiennym traktowaniu obiektywnie porównywalnych sytuacji. Jeśli chodzi o system 
podatków bezpośrednich, zgodnie ze stanowiskiem Trybunału podatnicy będący i niebędący 
rezydentami z zasady nie są w porównywalnej sytuacji1. Oznacza to, że państwa 
członkowskie mogą ustalać różne kryteria opodatkowania nieruchomości w zależności od 
tego, czy podatnik wykorzystuje daną nieruchomość jako główne miejsce zamieszkania czy 
też nie2.

Dlatego też, ogólnie rzecz biorąc, ustalenie korzystniejszych zasad opodatkowania (niższych 
stawek i odliczeń) dla nieruchomości będącej głównym miejscem zamieszkania podatnika nie 
narusza prawa UE.

Ponadto Komisja chciałaby podkreślić, że uznanie zgodności prawnej I.M.U. z prawem UE 
nie wyklucza innej wykładni w przypadku odmiennych realiów społeczno-gospodarczych. W 
związku z powyższym komisarz Andor3, odpowiedzialny za politykę społeczną, niedawno 
zwrócił uwagę na fakt, że I.M.U. charakteryzuje się ograniczoną progresywnością.

Wniosek

W świetle powyższych spostrzeżeń na tym etapie Komisja nie zamierza wszczynać przeciwko 
Włochom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w odniesieniu do kwestii poruszanych przez składającego petycję. 

                                               
1 Wyroki w sprawach C-279/93 Schumacker (ust. 31, 32, 33 i 34); C-391/97 Gschwind (ust. 22)
2 Wyrok C-253/09 Komisja przeciw Węgrom
3 Sprawozdanie z 2012 r. dotyczące rozwoju społecznego i zatrudnienia


