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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1140/2007, ingediend door Jose Manuel Ruiz Alvarez (Spaanse 
nationaliteit), over het discriminerende belastingstelsel voor Spaanse 
staatsburgers woonachtig in andere EU-lidstaten dan Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, Spaans staatsburger woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, vindt dat hij wordt 
gediscrimineerd door het Spaanse belastingstelsel, dat hem een hogere belasting op winst 
oplegt dan Spaanse staatburgers woonachtig in Spanje. Indiener legt uit dat hij na de verkoop 
van onroerend goed dat hij samen met zijn broers in Spanje bezat, 35% en 20% meer 
belasting moest betalen dan zijn broers omdat hij, in tegenstelling tot hen, in het buitenland 
woont. Indiener vindt dat voor hem hetzelfde belastingstelsel moet gelden als voor Spaanse 
staatsburgers woonachtig in Spanje en hij verzoekt het Europees Parlement de kwestie te 
bestuderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

In december 2005 heeft de Europese Commissie besloten Spanje te verwijzen naar het Hof 
van Justitie overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag in verband met zijn 
belastingheffing voor niet-ingezetenen over kapitaalwinst die is gerealiseerd door de verkoop 
van Spaans onroerend goed. De Commissie vond dat de Spaanse belastingwetgeving een 
schending vormde van de vrijheid van kapitaalverkeer die is vastgelegd in het EG-Verdrag. In 
december 2007 heeft de Commissie een verzoekschrift ingediend bij het Europees Hof van 
Justitie.
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Onder de vorige Spaanse wetgeving werd kapitaalwinst van niet-ingezetenen belast tegen een 
vast tarief van 35%, terwijl ingezetenen een progressieve belasting moesten betalen wanneer 
het onroerend goed minder dan een jaar in het bezit van de belastingbetaler bleef, en een vast 
tarief van 15% wanneer de winst op het onroerend goed werd gerealiseerd na één jaar bezit. 
Zo moesten niet-ingezetenen altijd een aanzienlijk hogere belasting betalen wanneer zij hun 
eigendom na een jaar bezit verkochten, en moesten zij in de meeste gevallen meer betalen 
wanneer zij hun eigendom binnen een jaar na de verkrijging verkochten. 
In de tussentijd keurde het Spaanse parlement een belastingherziening goed via Wet 35/2006 
van 28 november 2006, gepubliceerd in de Staatskrant van 29 november 2006. De Wet is op 1 
januari 2007 van kracht geworden. Een van de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de 
belasting op kapitaalwinst was het invoeren van een vast belastingtarief van 18% op alle 
kapitaalwinsten. Wij zijn dan ook van mening dat door middel van deze wijziging elke 
toekomstige discriminatie op dit gebied tussen ingezetenen en niet-ingezetenen is opgeheven.

Echter, als gevolg van het feit dat er veel zaken zijn geweest die hebben geleden onder de 
toepassing van discriminerende regels met betrekking tot kapitaalwinsten die vaak zijn 
toegenomen gedurende een aanzienlijke tijdsperiode, heeft de Commissie de 
inbreukprocedure niet stopgezet, zelfs niet toen de nieuwe wetgeving van kracht werd, omdat 
deze wetgeving niet voorziet in toereikende overgangsregelingen voor dergelijke gevallen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010

Zoals in de vorige mededeling aan de Commissie verzoekschriften is aangegeven, is de zaak 
verwezen naar het Europese Hof van Justitie (C-562/07 – Commissie van de Europese 
Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje). 

Op 6 oktober 2009 heeft het Europese Hof van Justitie verklaard dat: 

"het Koninkrijk Spanje, door tot en met 31 december 2006 in Spanje gerealiseerde 
meerwaarden verschillend te behandelen naargelang deze waren verkregen door 
ingezetenen of door niet-ingezetenen, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem 
rusten krachtens artikel 56 EG en artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992"

De Commissie juicht het arrest toe, aangezien deze uitleg overeenkomt met het door de 
Commissie in deze procedure ingenomen standpunt.

De Commissie raadt EU-burgers altijd aan om voor genoegdoening door de nationale 
overheid of  de nationale gerechtelijke autoriteiten de nationale procedures voor beroep tegen 
aan de belastingbetaler gerichte beschikkingen te volgen. De reden daarvoor is dat, zelfs als 
het Europese Hof van Justitie zou oordelen dat de Spaanse regels onverenigbaar zijn met het 
Verdrag, zoals in deze zaak, dit geen rechtstreeks effect zou hebben op hun rechten, omdat de 
inbreukprocedure niet bedoeld is voor de oplossing van individuele gevallen. Opgemerkt zij 
dat, ingeval een nationale rechtbank of tribunaal van mening is dat een nationale bepaling niet 
in overeenstemming is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, deze 
rechtbank of dit tribunaal die bepaling niet zal toepassen. Er bestaat wat dat betreft al een 
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arrest in Spanje van de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana1 waarin de 
bepaling in kwestie niet wordt toepast, omdat het gerecht van mening was dat de bepaling niet 
in overeenstemming is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

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


