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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0893/2012, adresată de Erasmo Amato, de cetățenie italiană, privind 
introducerea unei noi taxe pe proprietate (I.M.U.) de către guvernul italian

Petiția nr. 1192/2012, adresată de Francesco Di Pasquale, de cetățenie italiană, 
privind noua taxă pe proprietățile imobiliare din Italia

1. Rezumatul petiției nr. 0893/2012

Petiționarul protestează împotriva introducerii unei taxe pe proprietate (I.M.U.) de către 
guvernul italian.

Rezumatul petiției nr. 1192/2012

Petiționarul contestă instituirea de către guvernul italian a taxei pe proprietățile imobiliare, 
denumite I.M.U. Această taxă, care este aplicată și pentru prima proprietate, contravine 
principiului proprietății și descurajează piața imobiliară.

2. Admisibilitate

Pentru petiția nr. 0893/2012
Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2012. 
Pentru petiția nr. 1192/2012
Declarată admisibilă la 4 ianuarie 2013.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013
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Pentru petițiile nr. 0893/2012 și 1192/2012

Petiționarul contestă instituirea de către guvernul italian a noii taxe pe proprietăți imobiliare, 
denumite I.M.U. Această taxă, care este aplicată pentru principala locuință a contribuabilului, 
contravine principiului proprietății și descurajează piața imobiliară. În plus, tratamentul 
preferențial aplicabil locuinței principale se aplică numai în măsura în care contribuabilul este 
domiciliat în Italia în scopuri fiscale.

Observațiile Comisiei

În stadiul actual al evoluției dreptului Uniunii Europene, impozitarea proprietăților imobiliare 
nu este armonizată la nivelul UE și ține în continuare, într-o mare măsură, de competența 
statelor membre. Cu alte cuvinte, statele membre sunt libere să își conceapă propriile regimuri 
de impozitare directă în acest domeniu, alegând ce să impoziteze și la ce rată. Cu toate 
acestea, dreptul Uniunii Europene împiedică statele membre să introducă măsuri care, în mod 
direct sau indirect, discriminează resortisanții din alte țări sau resortisanții care și-au exercitat 
propriile lor libertăți fundamentale.
Potrivit jurisprudenței CJUE, esența discriminării constă în tratarea în mod diferit a unor 
situații comparabile în mod obiectiv. În ceea ce privește regimurile fiscale directe, Curtea 
prevede în mod constant că contribuabilii rezidenți sau nerezidenți nu se află, în principiu, 
într-o situație comparabilă1. Acest principiu implică faptul că statelor membre le este permis 
să stabilească criterii diferite de impozitare a bunurilor imobile în funcție de utilizarea sau nu 
a bunului imobil de către contribuabil în calitate de locuință principală2. 

Prin urmare, în termeni generali, aplicarea unui regim fiscal mai favorabil (rate mai mici și 
deduceri) pentru bunurile imobile utilizate de contribuabil ca locuință principală nu încalcă 
dreptul UE.

În cele din urmă, Comisia ar dori să sublinieze că aprecierea juridică a IMU pe baza dreptului 
Uniunii Europene nu prejudiciază alte considerații relevante dintr-o perspectivă 
socioeconomică diferită. În acest sens, comisarul Andor3, responsabil pentru politica socială, a 
remarcat de curând că progresivitatea IMU este limitată.

Concluzie

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu va lansa, în acest moment, o procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei privind problemele sesizate de 
petiționar. 

                                               
1 Hotărârile pronunțate în cauzele C-279/93, Schumacker, (punctele 31,32, 33 și 34); C- 391/97, Gschwind
(punctul 22).
2 Hotărârea pronunțată în cauza C-253/09, Comisia/Ungaria.
3 Raportul pe 2012 privind evoluțiile sociale și ocuparea forței de muncă.


