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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1140/2007, Jose Manuel Ruiz Alvarez, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το φορολογικό καθεστώς διακριτικής μεταχείρισης των ισπανών 
υπηκόων που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ισπανός υπήκοος ο οποίος διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρεί ότι 
υφίσταται διακρίσεις από το ισπανικό φορολογικό καθεστώς, το οποίο του επιβάλλει να 
καταβάλλει υψηλότερους φόρους επί των κερδών από αυτούς που καταβάλλουν οι ισπανοί 
υπήκοοι που διαμένουν στην Ισπανία. Ο αναφέρων εξηγεί ότι αφού πούλησε ένα ακίνητο το 
οποίο κατείχε από κοινού με τους αδελφούς του στην Ισπανία, έπρεπε να καταβάλει φόρους 
σε ποσοστό 35% και κατά 20% υψηλότερους από ό,τι τα αδέλφια του, διότι, σε αντίθεση με 
εκείνα, αυτός διαμένει στο εξωτερικό. Ο αναφέρων θεωρεί ότι θα πρέπει να απολαύει του 
ίδιου φορολογικού καθεστώτος όπως οι ισπανοί υπήκοοι που διαμένουν στην Ισπανία και 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Τον Δεκέμβριο του 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, για την επιβολή 
φορολογίας στους κατοίκους εξωτερικού επί των κεφαλαιακών κερδών που προκύπτουν από 
πώληση ακίνητης περιουσίας στην Ισπανία. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η ισπανική φορολογική 
νομοθεσία παραβίασε την ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη 
ΕΚ. Τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
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Σύμφωνα με την προηγούμενη ισπανική νομοθεσία, τα κεφαλαιακά κέρδη των κατοίκων 
εξωτερικού φορολογούνταν με πάγιο συντελεστή 35%, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι υπόκειντο σε 
φορολογία κατά κλίμακα όταν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρέμειναν στην κατοχή του 
φορολογούμενου για λιγότερο του ενός έτους, και σε συντελεστή 15% όταν τα περιουσιακά 
στοιχεία ρευστοποιούνταν ύστερα από ένα έτος κατοχής. Συνεπώς, οι μόνιμοι κάτοικοι 
εξωτερικού ήταν πάντα υποκείμενοι σε μεγαλύτερη ουσιαστικά φορολογική επιβάρυνση αν η 
πωλούσαν την ιδιοκτησία τους ύστερα από ένα έτος κατοχής, και το ίδιο συνέβαινε και στις 
περισσότερες περιπτώσεις που η πώληση πραγματοποιείτο μέσα στο έτος απόκτησης της 
ιδιοκτησίας.
Εν τω μεταξύ, το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε μια φορολογική μεταρρύθμιση μέσω του 
νόμου 35/2006 της 28ης Νοεμβρίου 2006 που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα στις 29 
Νοεμβρίου 2006. Η μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007. Μία από τις 
σημαντικότερες τροποποιήσεις όσον αφορά την επιβολή φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη ήταν 
η θέσπιση ενός πάγιου φορολογικού συντελεστή της τάξης του 18% επί οποιωνδήποτε 
κεφαλαιακών κερδών. Θεωρούμε, συνεπώς, ότι η εν λόγω τροποποίηση εξαλείφει 
οποιαδήποτε μελλοντική διακριτική μεταχείριση στον εν λόγω τομέα μεταξύ των μόνιμων 
κατοίκων εσωτερικού και των κατοίκων εξωτερικού.

Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις που έχουν υποστεί 
ζημία λόγω της εφαρμογής κανόνων που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τα κεφαλαιακά 
κέρδη, που συχνά συσσωρεύθηκαν ύστερα από αξιόλογο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή δεν 
διέκοψε τη διαδικασία επί παραβάσει ακόμα και όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία, καθώς 
η εν λόγω νομοθεσία δεν προβλέπει ικανοποιητικές μεταβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά αυτές 
τις περιπτώσεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση προς την Επιτροπή Αναφορών, η υπόθεση 
παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (υπόθεση C-562/07 – Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας). 

Στις 6 Οκτωβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι: 

«επιφυλάσσοντας διαφορετική μεταχείριση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, στις υπεραξίες 
που είχαν αποκομισθεί στην Ισπανία από κατοίκους ημεδαπής και σε εκείνες που είχαν 
αποκομισθεί από κατοίκους αλλοδαπής, το Βασίλειο της Ισπανίας παρέβη τις υποχρεώσεις 
που υπέχει από τα άρθρα 56 ΕΚ και 40 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992».

Η Επιτροπή επικροτεί την απόφαση αυτή καθώς η εν λόγω ερμηνεία συνάδει με τη θέση της 
Επιτροπής σε αυτήν τη διαδικασία.

Η Επιτροπή συνιστά πάντα στους πολίτες της ΕΕ να ακολουθούν τις εθνικές διαδικασίες για 
προσφυγές κατά αποφάσεων που απευθύνονται στους φορολογούμενους, προκειμένου να 
ζητήσουν αποζημίωση από τις εθνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές. Και αυτό επειδή, 
ακόμα και αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συμπέρανε ότι οι ισπανικοί κανονισμοί δεν 
συνάδουν με τη Συνθήκη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός αυτό δεν έχει άμεσο 
αντίκτυπο στα δικαιώματά τους καθώς η διαδικασία επί παραβάσει δεν έχει ως στόχο την 
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επίλυση μεμονωμένων υποθέσεων. Μπορεί να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε 
εθνικό δικαστήριο θεωρήσει ότι μια εθνική διάταξη δεν συνάδει με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της ΕΕ, το δικαστήριο δεν θα την εφαρμόσει. Εν προκειμένω, υπάρχει ήδη μια 
απόφαση στην Ισπανία από το Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana1

όπου δεν εφαρμόστηκε η εν λόγω διάταξη καθώς θεωρήθηκε ότι αυτή δεν συνάδει με τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.

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


