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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0282/2011 af M.L., spansk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling i forbindelse med skattebetaling i Spanien 

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at borgere i Spanien i forbindelse med handel eller arv betaler skatter på 
35-45 % af værdien af ejendomme, de ikke bor i fast, uanset deres nationalitet. Andrageren 
mener, at denne situation er diskriminerende i forhold til folk, der bor fast i en ejendom, og 
som i nogle tilfælde kun betaler 1 %, således som det er tilfældet i Madrid, hvor denne skat 
har en symbolsk karakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"I henhold til den tidligere spanske lovgivning var ikkebosiddende altid pligtige til at betale 
en væsentligt højere skat end bosiddende, hvis de solgte deres ejendom efter ét år, og det 
samme i de fleste tilfælde, hvor ejendommen blev solgt inden for det første år efter 
erhvervelsen deraf. 
Spanien har ændret denne lovgivning. Siden 1. januar 2007 beskattes kapitalgevinster med en 
fast sats på 18 %, uanset tilvækstperioden, og uanset om skatteyderen er bosiddende i Spanien 
eller ej.

Eftersom mange sager er blevet behandlet på grundlag af forskelsbehandlende regler, og den 
spanske lovgivning ikke giver mulighed for at afhjælpe disse situationer, indbragte 
Kommissionen sagen for EU-Domstolen.
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Den 6. oktober 2009 fastslog Domstolen følgende:

"Domstolen fastslår, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til 
artikel 56 EF og artikel 40 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. 
maj 1992, idet det indtil den 31. december 2006 behandlede kapitalgevinster realiseret i 
Spanien forskelligt, alt efter om de var opnået af bosiddende personer eller ikkebosiddende 
personer"

Med hensyn til de spanske arve- og gaveafgifter har Kommissionen anmodet Spanien om at 
ændre dem, da den mener, at de pålægger ikkebosiddende eller aktiver eller rettigheder i 
udlandet en højere skattebyrde. Kommissionen mente, at de spanske bestemmelser er 
uforenelige med den frie bevægelighed af arbejdstagere og kapital som fastlagt i artikel 21 og 
63 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 28 og 40 i EØS-aftalen. 
Derfor besluttede den at indlede en overtrædelsesprocedure mod Spanien. I april 2010 sendte 
Kommissionen en begrundet udtalelse til Spanien (andet trin i overtrædelsesproceduren i 
artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Efter at have analyseret 
det spanske svar på den begrundede udtalelse besluttede Kommissionen at sende en 
supplerende begrundet udtalelse. I øjeblikket vurderer Kommissionen det spanske svar på den 
supplerende begrundede udtalelse. Hvis Kommissionen ikke er fuldt ud tilfreds med svaret, 
kan den foreslå at henvise sagen til EU-Domstolen."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 16. marts 2012.

"I henhold til den tidligere spanske lovgivning var ikkebosiddende altid pligtige til at betale 
en væsentligt højere skat end bosiddende, hvis de solgte deres ejendom efter ét år, og det 
samme i de fleste tilfælde, hvor ejendommen blev solgt inden for det første år efter 
erhvervelsen deraf. 
Spanien har ændret denne lovgivning. Siden 1. januar 2007 beskattes kapitalgevinster med en 
fast sats på 18 %, uanset tilvækstperioden, og uanset om skatteyderen er bosiddende i Spanien 
eller ej.

Eftersom der er blevet indberettet mange sager om anvendelsen af disse diskriminerende 
bestemmelser, og den spanske lovgivning ikke gav mulighed for at afhjælpe disse situationer, 
indbragte Kommissionen sagen for EU-Domstolen.

Den 6. oktober 2009 fastslog Domstolen følgende:

"Domstolen fastslår, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til 
artikel 56 i EF-traktaten og artikel 40 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde af 2. maj 1992, idet det indtil den 31. december 2006 behandlede 
kapitalgevinster realiseret i Spanien forskelligt, alt efter om de var opnået af bosiddende 
personer eller ikkebosiddende personer"

Enkeltpersoner bør altid søge oprejsning ved de nationale administrative myndigheder eller 
retsmyndighederne. På trods af, at Domstolen finder de spanske regler for at være uforenelige 
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med traktaten, kan sådan en konklusion ikke i sig selv løse enkeltsager. Dens formål er blot at 
forpligte medlemsstaterne til at bringe deres lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, og det er op til den enkelte at indbringe sagen for en national myndighed.

Med hensyn til de spanske arve- og gaveafgifter har Kommissionen anmodet Spanien om at 
ændre dem, da den mener, at de pålægger ikkebosiddende eller aktiver eller rettigheder i 
udlandet en højere skattebyrde. Kommissionen mente, at de spanske bestemmelser er 
uforenelige med den frie bevægelighed af arbejdstagere og kapital som fastlagt i artikel 21 og 
63 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 28 og 40 i EØS-aftalen. 
Derfor besluttede Kommissionen at indlede en overtrædelsesprocedure mod Spanien. I 
oktober 2011, besluttede Kommissionen at indbringe sagen for EU-Domstolen. Domstolen 
har endnu ikke afsluttet behandlingen af denne sag. 


