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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1140/2007 af Jose Manuel Ruiz Alvarez, spansk statsborger, om en 
diskriminerende skattelovgivning for spanske statsborgere med bopæl i et andet 
EU-land end Spanien

1. Sammendrag

Andrageren, som er spansk statsborger bosiddende i Det Forenede Kongerige, mener, at han 
oplever forskelsbehandling fra det spanske skattesystem, som har pålagt ham at betale højere 
skat af fortjeneste end andre spaniere med bopæl i Spanien. Andrageren forklarer, at han efter 
at have solgt sin ejendom, som han ejede i fællesskab med sin bror i Spanien, skulle betale 35 
% i skat, hvilket var 20 % mere end broderen, fordi han i modsætning til sin bror havde bopæl 
i udlandet. Andrageren mener, at han bør være omfattet af den samme skattelovgivning, som 
gælder for andre spanske statsborgere med bopæl i Spanien, og han anmoder Europa-
Parlamentet om at se på sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

"I december 2005 besluttede Europa-Kommissionen at klage til EF-Domstolen i henhold til EF-
traktatens artikel 226 over Spaniens beskatning af ikke-hjemmehørendes kapitalgevinster 
realiseret ved salg af fast ejendom i Spanien. Kommissionen mente, at den spanske 
skattelovgivning overtrådte bestemmelserne om fri bevægelighed for kapital i EF-traktaten. I 
december 2007 indbragte Kommissionen sagen for EF-Domstolen.
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I henhold til den tidligere spanske lovgivning beskattedes ikke-hjemmehørendes 
kapitalgevinster med en fast sats på 35 %, mens hjemmehørende skulle betale en progressiv 
skat, når de faste aktiver var i skatteyderens besiddelse i mindre end ét år, og en fast sats på 15 
%, når aktiverne realiseredes efter ét år. Dermed var ikke-hjemmehørende altid pligtige til at 
betale en væsentligt højere skat, hvis de solgte deres ejendom efter ét år, og det samme i de 
fleste tilfælde, hvor ejendommen blev solgt inden for det første år efter erhvervelsen deraf. 

I mellemtiden godkendte det spanske parlament en skattereform med lov nr. 35/2006 af 28. 
november 2006, som blev offentliggjort i det spanske statstidende af 29. november 2006. 
Reformen trådte i kraft den 1. januar 2007. En af de væsentligste ændringer vedrørende 
beskatningen af kapitalgevinster var indførelsen af en fast skattesats på 18 % for alle 
kapitalgevinster. Vi mener derfor, at denne ændring fjernede enhver  fremtidig 
forskelsbehandling på dette område mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende.

Som følge af at der er mange, som har lidt under anvendelsen af diskriminerende regler 
vedrørende kapitalgevinster, som ofte er opnået over en betydelig periode, stoppede 
Kommissionen imidlertid ikke overtrædelsesproceduren, selv da den nye lovgivning trådte i 
kraft, da denne lovgivning ikke indebærer tilfredsstillende overgangsordninger vedrørende 
sådanne tilfælde."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. januar 2010.

"Ifølge den foregående meddelelse til udvalget for andragender blev sagen henvist til EF-
Domstolen (C-562/07 – Kommissionen for Den Europæiske Union mod Kongeriget Spanien). 

Den 6. oktober 2009 erklærede EF-Domstolen: 

"Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 56 EF og artikel 
40 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, idet det 
indtil den 31. december 2006 behandlede kapitalgevinster realiseret i Spanien forskelligt, 
alt efter om de var opnået af bosiddende personer eller ikkebosiddende personer"

Kommissionen glæder sig over dommen, da denne fortolkning er i overensstemmelse med 
Kommissionens holdning i denne procedure.

Kommissionen anbefaler altid, at EU-borgere følger de nationale procedurer ved klager over 
beslutninger rettet mod skatteyderne for at udnytte klagemulighederne ved de nationale 
administrative eller juridiske myndigheder. Dette skyldes, at selvom EF-domstolen fandt, at 
de spanske bestemmelser ikke var forenelige med traktaten, som i dette tilfælde, har dette ikke 
nogen direkte indvirkning på deres rettigheder, da formålet med overtrædelsesproceduren ikke 
er at løse individuelle sager. Det skal bemærkes, at hvis en national domstol finder, at en 
national bestemmelse ikke er forenelig med traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, vil den ikke anvende bestemmelsen. I den forbindelse er der allerede en dom i 
Spanien fra Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana1, der ikke anvendte 
den pågældende bestemmelse, da den anså, at den ikke var i overensstemmelse med traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde."

                                               
1 Afdelingen for administrative tvister, Sektion 3, afgørelse af 8. januar 2009, ref. 2512/2008.


