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Tárgy: A Jose Manuel Ruiz Alvarez, spanyol állampolgár által benyújtott 1140/2007. 
számú petíció a Spanyolországtól eltérő EU-tagállamokban lakó spanyol 
állampolgárokra vonatkozó megkülönböztető jellegű adórendszerről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki spanyol állampolgár és az Egyesült Királyságban lakik – úgy véli, 
hogy megkülönböztetés éri a spanyol adórendszer részéről, amely a nyereség után magasabb 
adókat vet ki rá, mint a Spanyolországban élő spanyol állampolgárokra. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy miután értékesítettek egy ingatlant, amelyet a fivéreivel közösen birtokoltak 
Spanyolországban, neki 35% adót kellett fizetnie, azaz 20%-kal többet, mint a fivéreinek, 
mert velük ellentétben külföldön él. A petíció benyújtója úgy véli, hogy rá ugyanolyan 
adórendszernek kellene vonatkoznia, mint a Spanyolországban élő spanyol állampolgárokra, 
ezért az ügy kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

2005 decemberében az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az EK-Szerződés 226. cikkével 
összhangban a Bíróság elé idézi Spanyolországot a nem belföldi illetőségű személyek esetében 
a spanyolországi ingatlan értékesítésével elért tőkenyereség adóztatása miatt. A Bizottság úgy 
ítélte meg, hogy a spanyol adójogszabály sértette a tőke EK-Szerződésben rögzített szabad 
mozgását. 2007 decemberében a Bizottság benyújtotta keresetét az Európai Bírósághoz.
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A korábbi spanyol jogszabály alapján a nem belföldi illetőségű magánszemélyek tőkenyeresége 
után 35%-os átalányadót kellett fizetni, míg a belföldi illetőségű személyekre progresszív 
adózás vonatkozott, amennyiben az állótőke kevesebb mint egy évig maradt az adóalany 
tulajdonában, amennyiben pedig az eszközöket egy év birtoklás után értékesítették, 15%-os 
átalányadót kellett fizetni. Így a nem belföldi illetőségű magánszemélyekre mindig lényegesen 
magasabb adóteher hárult, ha egy év birtoklás után adták el ingatlanukat, és ugyanez volt a 
helyzet a legtöbb olyan esetben is, ha a vásárlást követő egy éven belül értékesítették az 
ingatlant.

Időközben a spanyol parlament a 2006. november 28-i 35/2006. sz. törvénnyel jóváhagyta az 
adóreformot, amely törvényt a 2006. november 29-i Hivatalos Közlönyben tettek közzé. A 
reform 2007. január 1-jén lépett hatályba. A tőkenyereség adóztatásával kapcsolatban az 
egyik legjelentősebb módosítás a 18%-os átalányadó bevezetése volt mindenféle tőkenyereség 
tekintetében. Úgy ítéljük meg, hogy ez a módosítás megszüntette a jövőbeli megkülönböztetés 
lehetőségét ezen a területen a belföldi és nem belföldi illetőségű személyek között.

Mindazonáltal amiatt, hogy sok olyan ügy van, ahol a tőkenyereség tekintetében 
megkülönböztető szabályokat alkalmaztak, ami gyakran egy jelentős időszakon keresztül 
felhalmozódott, a Bizottság nem szüntette meg a jogsértési eljárást, még az új jogszabály 
hatálybalépésével sem, mivel e jogszabály az említett ügyeket illetően nem rendelkezik 
megfelelő átmeneti szabályozásról.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. január. 21.

A Petíciós Bizottsághoz intézett korábbi közlemény szerint az ügyet az Európai Bírósághoz 
utalták (C-562/07. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság ügy). 

2009. október 6-án az Európai Bíróság a következőképpen rendelkezett: 

„A Spanyol Királyság – mivel 2006. december 31-ig eltérően kezelte a belföldi 
illetőségűek, illetve a külföldi illetőségűek által Spanyolországban szerzett tőkejövedelmet
– nem teljesítette az EK 56. cikkből és az Európai gazdasági térségről szóló, 1992. május 
2-i megállapodás 40. cikkéből eredő kötelezettségeit.”

A Bizottság örvendetesnek tartja az ítéletet, mivel ez az értelmezés összhangban áll a 
Bizottság által ezen eljárásban képviselt állásponttal.

A Bizottság mindig azt ajánlja az uniós polgároknak, hogy az adófizetőket érintő határozatok 
elleni fellebbezésre vonatkozó nemzeti eljárásokat kövessék annak érdekében, hogy 
jogorvoslatot kérjenek a nemzeti közigazgatási vagy bírói hatóságtól. Ennek az az oka, hogy 
még ha az Európai Bíróság úgy ítélné is meg, hogy a spanyol szabályok 
összeegyeztethetetlenek a Szerződéssel – ahogy ebben az esetben is –, e megállapításnak 
nincs közvetlen kihatása a jogaikra, mivel a jogsértési eljárás nem az egyéni esetek 
megoldására szolgál. Azt is megjegyezhetjük, hogy amennyiben bármely nemzeti bíróság 
vagy törvényszék úgy találja, hogy valamely nemzeti rendelkezés nincs összhangban az 
Európai Unió működéséről szóló szerződéssel, nem fogja azt alkalmazni. Ezzel kapcsolatban 
Spanyolországban a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana1 már hozott 
                                               
1 Sala de lo contencioso administrativo , Sección 3, Sentencia de 8 de enero 2009, rec. 2512/2008
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ítéletet, amely nem alkalmazta a szóban forgó rendelkezést, mivel úgy ítélte meg, hogy az 
nincs összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel.


