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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1140/2007 dėl diskriminacinės mokesčių tvarkos, taikomos kitoje 
ES valstybėje narėje, nei Ispanija, gyvenantiems Ispanijos piliečiams, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Jose Manuel Ruiz Alvarez

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Jungtinėje Karalystėje gyvenantis Ispanijos pilietis mano, kad jis yra 
diskriminuojamas Ispanijos mokesčių tvarkos, pagal kurią jis turi mokėti didesnį pelno 
mokestį, nei Ispanijoje gyvenantys Ispanijos piliečiai. Peticijos pateikėjas paaiškina, kad 
pardavęs jam kartu su broliais Ispanijoje priklausiusį turtą, jis turėjo sumokėti 35 proc. dydžio 
mokesčius, 20 proc. daugiau nei jo broliai, nes, kitaip nei jie, jis gyvena užsienyje. Peticijos 
pateikėjas mano, kad jam turėtų būti taikoma tokia pat mokesčių tvarka, kaip ir Ispanijoje 
gyvenantiems Ispanijos piliečiams, ir prašo Europos Parlamento ištirti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. kovo 25 d. (Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„2005 m. gruodžio mėn. Europos Komisija nusprendė paduoti Ispaniją į Teisingumo Teismą 
pagal EB sutarties 226 straipsnį dėl to, kaip ji apmokestina nerezidentų kapitalo prieaugį, gautą 
pardavus Ispanijoje esantį nekilnojamąjį turtą. Komisija manė, kad Ispanijos teisės aktais 
pažeista EB sutartyje įtvirtinta kapitalo judėjimo laisvė. 2007 m. gruodžio mėn. Komisija 
pareiškė ieškinį Europos Teisingumo Teisme. 

Pagal anksčiau galiojusius Ispanijos teisės aktus nerezidentų kapitalo prieaugis buvo 
apmokestinamas vienodu 35 proc. tarifu, o rezidentams taikyti progresiniai mokesčiai, jei 
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mokesčių mokėtojas valdo turtą mažiau nei metus, ir vienodu 15 proc. tarifu, jei turtas 
realizuojamas po vienerių metų valdymo. Todėl nerezidentams visada tekdavo gerokai didesnė 
mokesčių našta, jei jie parduodavo savo turtą praėjus metams nuo jo įsigijimo, ir daugeliu atvejų 
jiems tokia didelė našta tekdavo, jei turtas buvo parduodamas per metus nuo įsigijimo.

Tuo metu Ispanijos parlamentas 2006 m. lapkričio 28 d. įstatymu Nr. 35/2006, paskelbtu 
2006 m. lapkričio 29 d. valstybės žiniose, patvirtino mokesčių reformą. Reforma įsigaliojo 
2007 m. sausio 1 d. Vienas iš svarbiausių pakeitimų, susijusių su kapitalo prieaugio 
apmokestinimu, buvo susijęs su 18 proc. vienodo tarifo mokesčio įvedimu bet kokiam 
kapitalo prieaugiui. Todėl manome, kad padarius šį pakeitimą pašalinta bet kokia būsima 
rezidentų ir nerezidentų diskriminacija šioje srityje.

Tačiau dėl to, kad yra daug atvejų, kai asmenys nukentėjo dėl diskriminacinių taisyklių 
taikymo kapitalo prieaugiui, dažnai kauptam per ilgą laiką, Komisija nenutraukė pažeidimo 
procedūros net ir įsigaliojus naujajam teisės aktui, nes šiame teisės akte nenumatytos 
tinkamos pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos tokiems atvejams“.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 21 d.

„Kaip nurodyta pirmesniame Komisijos pranešime, byla perduota Europos Teisingumo 
Teismui (C562/07 – Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę). 

2009 m. spalio 6 d. Europos Teisingumo Teismas pripažino, kad: 

„Iki 2006 m. gruodžio 31 d. ne rezidentų Ispanijoje gautą kapitalo prieaugį vertindama 
kitaip nei tą, kurį gavo rezidentai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal 
EB 56 straipsnį ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 
40 straipsnį.“

Komisija džiaugiasi teismo sprendimu, nes šis aiškinimas atitinka Komisijos poziciją šiame 
procese.

Komisija visada rekomenduoja ES piliečiams sekti nacionalines mokesčių mokėtojams skirtų 
sprendimų apskundimo procedūras, siekiant gauti žalos atlyginimą iš nacionalinių 
administravimo ar teisminių institucijų. Taip yra todėl, kad net jei, kaip ir šiuo atveju, 
Europos Teisingumo Teismas pripažintų Ispanijos taisykles nesuderinamas su Sutartimi, tai 
neturi tiesioginio poveikio jų teisėms, nes pažeidimo procedūra nesiekiama išspręsti 
individualių atvejų. Galima pažymėti, kad jei bet kuris nacionalinis teismas mano, jog 
nacionalinė nuostata nėra suderinama su Sutartimi dėl ES veikimo, jis jos netaikys. Šiuo 
atžvilgiu tokį sprendimą Ispanijoje jau yra priėmęs Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana1, kuris netaikė nagrinėjamos nuostatos, nes manė, kad ji neatitiko 
Sutarties dėl ES veikimo“.

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


