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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0282/2011, внесена от M.L., с испанско гражданство, относно 
предполагаема дискриминация при плащането на данъци в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че лицата, които не пребивават постоянно в 
страната, независимо от тяхната националност, заплащат между 35 и 45 % данък върху 
недвижимата собственост при смяна на собственика или унаследяване. Вносителят на 
петицията счита това за проява на дискриминация, тъй като за сравнение постоянно 
пребиваващите лица в някои случаи – например в Мадрид – заплащат символичен 
данък само от 1 %.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Съгласно предишното испанско законодателство лицата, които не пребивават 
постоянно в страната, винаги са били облагани със значително по-голям данъчен товар 
в сравнение с постоянно пребиваващите лица при продажбата на тяхна собственост 
повече от година след нейното придобиване и в повечето случаи при продажба на 
собствеността в рамките на една година от момента на придобиването. 
Испания измени това законодателство. От 1 януари 2007 г. доходите от капиталови 
печалби се облагат с плоска ставка в размер на 18 %, независимо от периода на 
натрупване и независимо от това дали данъчнозадълженото лице е постоянно 
пребиваващо в Испания или не.
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Въпреки това, поради факта, че в много случаи са приложени дискриминативни 
правила и че испанското законодателство не предвижда никакви компенсации в такива 
ситуации, Комисията заведе дело в Съда на ЕС.

На 6 октомври 2009 г. Съдът на ЕС постанови следното:

„Заявява, че посредством различното третиране, до 31 декември 2006 г., на 
капиталовите печалби, реализирани в Испания, в зависимост от това дали те са 
придобити от местни или от чуждестранни лица, Кралство Испания не е изпълнило 
задълженията си съгласно член 56 от Договора за ЕО и член 40 от Споразумението за 
Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г.“

По отношение на испанския данък върху наследството и данъка върху даренията, 
Европейската комисия е поискала от Испания да ги промени, тъй като счита, че те 
налагат по-голяма данъчна тежест върху чуждестранните лица или върху активите или 
правата, притежавани извън граница. Европейската комисия счете, че испанските 
разпоредби са в противоречие с изискванията за свободното движение на работници и 
капитали, указани в членове 21 и 63 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз и членове 28 и 40 от Споразумението за ЕИП. Поради тази причина Комисията 
реши да открие процедура за нарушение срещу Испания. През април 2010 г. Комисията 
изпрати мотивирано становище до Испания (втора стъпка от процедурата за 
нарушение, предвидена в член 258 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз). След като анализира отговора на Испания на мотивираното становище, 
Европейската комисия реши да изпрати допълнително мотивирано становище. Към 
момента Комисията оценява отговора на допълнителното становище, предоставен от 
Испания. Ако Комисията не бъде удовлетворена напълно от този отговор, тя може да 
предложи случаят да бъде отнесен пред Съда на ЕС.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 март 2012 г.

Съгласно предишното испанско законодателство лицата, които не пребивават 
постоянно в страната, винаги са били облагани със значително по-голям данъчен товар 
в сравнение с постоянно пребиваващите лица при продажбата на тяхна собственост 
повече от година след нейното придобиване и в повечето случаи при продажба на 
собствеността в рамките на една година от момента на придобиването. 
Испания измени това законодателство. От 1 януари 2007 г. доходите от капиталови 
печалби се облагат с плоска ставка в размер на 18%, независимо от периода на 
натрупване и независимо от това дали данъчнозадълженото лице е постоянно 
пребиваващо в Испания или не.

Въпреки това, поради факта, че се получават оплаквания за много случаи, свързани с 
прилагане на дискриминативни правила, и испанското законодателство не предвижда 
никакви компенсации в такива ситуации, Комисията заведе дело в Съда на ЕС.

На 6 октомври 2009 г. Съдът на ЕС постанови следното:
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„Заявява, че посредством различното третиране, до 31 декември 2006 г., на 
капиталовите печалби, реализирани в Испания, в зависимост от това дали те са 
придобити от местни или от чуждестранни лица, Кралство Испания не е изпълнило 
задълженията си съгласно член 56 от Договора за ЕО и член 40 от Споразумението за 
Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г.“

Физическите лица следва винаги да търсят правна защита от националните 
административни или съдебни органи. Въпреки факта, че Съдът установи, че 
испанските правила са несъвместими с Договора, подобно заключение не може само по 
себе си да реши отделните случаи. Неговата цел е просто да задължи държавите членки 
да приведат законодателството си в съответствие с общностното право, като 
физическите лица са тези, които трябва да отнесат въпроса до национален орган.

По отношение на испанския данък върху наследството и данъка върху даренията 
Европейската комисия е поискала от Испания да ги промени, тъй като счита, че те 
налагат по-голяма данъчна тежест върху чуждестранните граждани или върху активите 
или правата, притежавани извън граница. Това се счита за несъвместимо със 
свободното движение на работници и капитали, предвидено в членове 21 и 63 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 28 и 40 от 
Споразумението за ЕИП. Поради тази причина Комисията взе решение да открие 
процедура за нарушение срещу Испания. През октомври 2011 г. Европейската комисия 
реши да отнесе казуса до Съда на ЕС. Съдът все още не се е произнесъл с решение по 
това дело.


