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Temats: Lūgumraksts Nr. 1140/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Jose Manuel 
Ruiz Alvarez, par diskriminējošu nodokļu režīmu attiecībā uz Spānijas pilsoņiem, 
kuri dzīvo citās ES dalībvalstīs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Apvienotajā Karalistē dzīvojošs Spānijas pilsonis, uzskata, ka 
Spānijas nodokļu režīms viņu diskriminē, pieprasot no viņa lielāku peļņas nodokli nekā no 
tiem Spānijas pilsoņiem, kuri dzīvo Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņam 
kopā ar brāļiem piederēja īpašums Spānijā, bet pēc tā pārdošanas viņam bija jāsamaksā 
nodokļos 35 % jeb par 20 % vairāk nekā viņa brāļiem, jo atšķirībā no brāļiem viņš dzīvo 
ārpus Spānijas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņam jāpiemēro tāds pats nodokļu 
režīms kā Spānijā dzīvojošajiem Spānijas pilsoņiem, un lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo 
jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

,,2005. gada decembrī saskaņā ar EK līguma 226. pantu Eiropas Komisija nolēma iesūdzēt 
Spāniju Eiropas Kopienu Tiesā par to, kā Spānijā nerezidenti tiek aplikti ar kapitāla pieauguma 
nodokli no nekustamā īpašuma pārdošanas. Komisija uzskatīja, ka Spānijas nodokļu tiesību 
aktos ir pārkāpts EK līgumā noteiktais brīvas kapitāla aprites princips. 2007. gada decembrī 
Komisija iesniedza pieteikumu Eiropas Kopienu Tiesā.
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Saskaņā ar Spānijas iepriekšējo tiesisko regulējumu nerezidentu kapitāla pieaugums tika aplikts 
ar vienotu nodokļu likmi 35 % apmērā, turpretim rezidentiem tika piemērots progresīvs 
nodoklis, ja pamatlīdzekļi palika nodokļu maksātāja īpašumā mazāk nekā vienu gadu, un 
vienota likme 15 % apmērā, ja pamatlīdzekļi tika pārdoti pēc tam, kad bijuši nodokļu maksātāja 
īpašumā vienu gadu. Tādējādi nerezidentus vienmēr aplika ar būtiski augstāku nodokļu nastu, ja 
viņi pārdeva savu īpašumu pēc tam, kad tas vienu gadu bija paturēts īpašumā, un ja īpašums tika 
pārdots gada laikā pēc iegādes, kā notika vairumā gadījumu.

Tikmēr Spānijas parlaments reformēja nodokļu sistēmu, pieņemot 2006. gada 28. novembrī 
likumu Nr. 35/2006, kas tika publicēts Official Gazette 2006. gada 29. novembra numurā. 
Reforma stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī. Viens no būtiskākajiem grozījumiem attiecībā uz 
kapitāla pieauguma nodokli bija vienotas 18 % nodokļu likmes noteikšana visiem kapitāla 
pieauguma gadījumiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka šis grozījums novērsa turpmāku 
diskrimināciju starp rezidentiem un nerezidentiem šajā jomā.

Tomēr, ņemot vērā to, ka daudzos gadījumos tika piemēroti diskriminējoši noteikumi attiecībā 
uz kapitāla pieaugumu, kas bieži vien tika uzkrāts ilgākā laika periodā, Komisija nepārtrauca 
pārkāpuma procedūru, lai gan stājās spēkā jaunie tiesību akti, jo tie nenodrošina apmierinošus 
pārejas pasākumus attiecībā uz šiem gadījumiem.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

„Atsaucoties uz iepriekšējo paziņojumu Lūgumrakstu komitejai, šī lieta tika nosūtīta Eiropas 
Kopienu Tiesai (C-562/07 — Eiropas Kopienu Komisija / Spānijas Karaliste).

2009. gada 6. oktobrī Eiropas Kopienu Tiesa atzina, ka:

„līdz 2006. gada 31. decembrim dažādi vērtēdama Spānijā gūto kapitāla pieaugumu 
atkarībā no tā, vai to guvuši rezidenti vai nerezidenti, Spānijas Karaliste nav izpildījusi 
pienākumus, kas tai uzlikti saskaņā ar EKL 56. pantu un 1992. gada 2. maija Eiropas 
Ekonomikas zonas līguma 40. pantu.”

Komisija atzinīgi vērtē šo spriedumu, jo tajā sniegtā interpretācija atbilst Komisijai paustajai 
nostājai šajā procedūrā.

Komisija vienmēr iesaka ES valstspiederīgajiem sekot valsts noteiktajām procedūrām par to,
kā pārsūdzami nodokļu maksātājiem adresētie lēmumi, lai pieprasītu atlīdzību no valsts 
administratīvajām vai tiesu iestādēm. Tas ir tādēļ, ka, ja pat Eiropas Kopienu Tiesa konstatētu, 
ka Spānijas tiesību akti ir pretrunā līgumam kā šajā gadījumā, tas tieši neietekmē to tiesības, 
jo pārkāpuma procedūra nav paredzēta individuālu lietu risināšanai. Jāatzīmē, ka gadījumā, ja 
valsts tiesa vai tribunāls uzskata, ka kāds valsts noteikums ir pretrunā Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību, to nepiemēro. Šajā sakarā Spānijā jau ir Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana1 spriedums, kas nepiemēroja konkrēto noteikumu, jo uzskatīja, ka 
tas bija pretrunā Līgumam par ES darbību.”

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


