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Комисия по петиции

21.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1140/2007, внесена от г-н Jose Manuel Ruiz Alvarez, с 
испанско гражданство, относно дискриминационния данъчен режим за 
испански граждани, които пребивават в други, различни от Испания, 
държави-членки на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, с испанско гражданство и местопребиваване в Обединеното 
кралство, смята, че срещу него се извършва дискриминация от страна на испанския 
данъчен режим, който му налага да плаща по-висок данък върху печалбата, отколкото 
испански граждани, които пребивават в Испания. Вносителят на петицията пояснява, че 
след продажбата на имуществото, което той е притежавал съвместно с братята си в 
Испания, е трябвало да плати 35 % данъци, с 20 % повече от братята си, тъй като, за 
разлика от тях, той пребивава в чужбина. Вносителят на петицията смята, че той би 
следвало да ползва същия данъчен режим като испанските граждани, които пребивават 
в Испания, и изисква от Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

През декември 2005 г. Европейската комисия реши да сезира Съда на Европейските 
общности относно Испания съгласно член 226 от Договора за създаване на ЕО във връзка 
с облагането с данъци на капиталовите печалби на чуждестранни лица, реализирани от 
продажбата на испанска недвижима собственост. Комисията сметна, че испанското 
данъчно законодателство нарушава свободното движение на капитала, заложено в 
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Договора за създаване на ЕО. През декември 2007 г. Комисията подаде заявление в Съда 
на Европейските общности.

Според предишното испанско законодателство капиталовите печалби на чуждестранни 
лица са били облагани с плоска данъчна ставка от 35 %, докато местните лица подлежат 
на прогресивно данъчно облагане, когато дълготрайните активи останат собственост на 
данъкоплатеца за по-малко от една година, и на плоска данъчна ставка от 15 %, когато 
активите са реализирани след изтичането на една година от придобиването на 
собственост върху тях. По този начин чуждестранните лица винаги са били облагани със 
значително по-голям данъчен товар, ако продадат своята собственост една година след 
придобиването на собственост върху нея, като е имало същата практика, ако 
собствеността е била продадена в рамките на една година след придобиването. 
Междувременно испанският парламент одобри данъчна реформа чрез Закон 35/2006, от 
28 ноември 2006 г., публикуван в Официален вестник от 29 ноември 2006 г. Реформата 
влезе в сила на 1 януари 2007 г. Едно от най-съществените изменения, засягащо 
облагането с данъци на капиталовите печалби, е въвеждането на плоска данъчна ставка 
от 18 % върху всяка капиталова печалба. Поради това ние смятаме, че това изменение 
премахва всяка бъдеща дискриминация между местни и чуждестранни лица в тази 
област.

Все пак поради факта, че има много случаи на ощетени от прилагането на 
дискриминационни правила по отношение на капиталовите печалби, който често са 
били натрупани в течение на значителен период от време, Комисията не спря 
процедурата за нарушение, дори когато новото законодателство влезе в сила, тъй като 
това законодателство не предвижда задоволителни преходни разпоредби по отношение 
на такива случаи.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 януари 2010 г.

В съответствие с предишното съобщение до комисията по петиции, случаят беше 
отнесен до Съда на Европейските общности (C-562/07 – Комисия на Европейските 
общности срещу Кралство Испания).

На 6 октомври 2009 г., Съдът на Европейските общности постанови, че:

„че като до 31 декември 2006 г. третира по различен начин реализираните в 
Испания доходи от прехвърляне на имущество в зависимост от това дали са 
получени от местни или от чуждестранни лица, Кралство Испания не изпълнява 
задълженията си по член 56 ЕО и по член 40 от Споразумението за ЕИП“

Комисията приветства решението, тъй като това тълкувание е в съзвучие с позицията, 
която тя заема във връзка тази процедура.

Комисията винаги препоръчва на гражданите на ЕС да следват националните 
процедури за подаване на жалба срещу решения, които засягат данъкоплатците, с цел 
да се търси компенсация от страна на националните административни или съдебни 
органи. Това е така, защото дори ако Съдът на Европейските общности установи, че 
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испанските закони са несъвместими с Договора, както в настоящия случай, това няма 
непосредствено въздействие върху техните права, тъй като процедурата за нарушение 
няма за цел да разрешава индивидуални случаи. Може да се отбележи, че ако някой 
национален съд или трибунал счита, че дадена национална разпоредба не е в 
съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, той няма да я
прилага. В това отношение, в Испания вече е има решение от Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana1, което не прилага разпоредбата, за която става 
дума, тъй като счита, че тя не е в съответствие с Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

                                               
1 Sala de lo contencioso administrativo , Sección 3, Sentencia de 8 de enero 2009, rec. 2512/2008.


