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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0282/2011, του M.L., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
διάκριση όσον αφορά την πληρωμή φόρων στην Ισπανία 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι μη μόνιμοι κάτοικοι, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, 
καταβάλλουν φόρο μεταξύ 35% και 45% επί των ακινήτων σε περιπτώσεις μεταβίβασης ή 
κληρονομιάς. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό εισάγει διακρίσεις σε σύγκριση με τους μόνιμους 
κατοίκους, οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις –για παράδειγμα στη Μαδρίτη– καταβάλλουν 
συμβολικό φόρο της τάξης του 1% μόλις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Δυνάμει της προηγούμενης ισπανικής νομοθεσίας, οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ήταν 
πάντα υποκείμενοι σε μεγαλύτερη ουσιαστικά φορολογική επιβάρυνση από τους κατοίκους 
ημεδαπής αν πωλούσαν την ιδιοκτησία τους ύστερα από ένα έτος κατοχής, και το ίδιο 
συνέβαινε και στις περισσότερες περιπτώσεις που η πώληση πραγματοποιείτο μέσα στο έτος 
απόκτησης της ιδιοκτησίας. 

Η Ισπανία τροποποίησε τη νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, το εισόδημα από 
υπεραξίες φορολογείται με σταθερό συντελεστή 18%, ανεξαρτήτως της περιόδου 
συσσώρευσης και του εάν ο φορολογούμενος είναι μόνιμος κάτοικος Ισπανίας ή όχι.

Εντούτοις, λόγω του ότι υπήρχαν πολλές περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν κανόνες που 
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εισήγαγαν διακρίσεις και η ισπανική νομοθεσία δεν προέβλεπε μέσα αποκατάστασης για 
τέτοιες καταστάσεις, η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 6 Οκτωβρίου 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι:

«Το Δικαστήριο αποφασίζει: επιφυλάσσοντας διαφορετική μεταχείριση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2006, στις υπεραξίες που είχαν αποκομισθεί στην Ισπανία από κατοίκους ημεδαπής και σε 
εκείνες που είχαν αποκομισθεί από κατοίκους αλλοδαπής, το Βασίλειο της Ισπανίας παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 56 ΕΚ και 40 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992».

Όσον αφορά τον ισπανικό φόρο κληρονομίας και δωρεάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
ζητήσει από την Ισπανία να τους τροποποιήσει καθώς θεωρεί ότι επέβαλαν μεγαλύτερη 
φορολογική επιβάρυνση στους μη μόνιμους κατοίκους ή στα περιουσιακά στοιχεία ή στα 
δικαιώματα στην αλλοδαπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισπανικές διατάξεις 
συγκρούονται με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των κεφαλαίων 
που προβλέπεται στα άρθρα 21 και 63 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στα άρθρα 28 και 40 της συμφωνίας ΕΟΧ. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή 
αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας. Τον Απρίλιο του 2010 η 
Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 
επί παραβάσει που προβλέπεται στο άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης). Κατόπιν ανάλυσης της απάντησης της Ισπανίας στην αιτιολογημένη 
γνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη 
γνώμη. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος την ισπανική απάντηση στη συμπληρωματική 
αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ικανοποιηθεί απόλυτα από την 
απάντηση, ενδέχεται να προτείνει την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Δυνάμει της προηγούμενης ισπανικής νομοθεσίας, οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ήταν 
πάντα υποκείμενοι σε μεγαλύτερη ουσιαστικά φορολογική επιβάρυνση από τους κατοίκους 
ημεδαπής αν πωλούσαν την ιδιοκτησία τους ύστερα από ένα έτος κατοχής, και το ίδιο 
συνέβαινε και στις περισσότερες περιπτώσεις που η πώληση πραγματοποιείτο μέσα στο έτος 
απόκτησης της ιδιοκτησίας. Η Ισπανία τροποποίησε τη νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 
2007, το εισόδημα από υπεραξίες φορολογείται με σταθερό συντελεστή 18%, ανεξαρτήτως 
της περιόδου συσσώρευσης και του εάν ο φορολογούμενος είναι μόνιμος κάτοικος Ισπανίας 
ή όχι.

Εντούτοις, λόγω του ότι υπήρχαν πολλές περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν κανόνες που 
εισήγαγαν διακρίσεις και η ισπανική νομοθεσία δεν προέβλεπε μέσα αποκατάστασης για 
τέτοιες καταστάσεις, η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 6 Οκτωβρίου 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι:
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«επιφυλάσσοντας διαφορετική μεταχείριση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, στις υπεραξίες που 
είχαν αποκομισθεί στην Ισπανία από κατοίκους ημεδαπής και σε εκείνες που είχαν αποκομισθεί 
από κατοίκους αλλοδαπής, το Βασίλειο της Ισπανίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα 
άρθρα 56 ΕΚ και 40 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 
1992».

Οι πολίτες πρέπει πάντα να ζητούν επανόρθωση από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές της 
χώρας τους. Παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η ισπανική νομοθεσία δεν 
είναι συμβατή με τη Συνθήκη, η απόφαση αυτή δεν δύναται από μόνη της να επιλύσει 
μεμονωμένες περιπτώσεις. Σκοπός της είναι απλώς να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να
ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με το κοινοτικό δίκαιο ενώ στους πολίτες εναπόκειται να
φέρουν το ζήτημα ενώπιον μιας εθνικής αρχής.

Όσον αφορά τον ισπανικό φόρο κληρονομίας και δωρεάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
ζητήσει από την Ισπανία να τους τροποποιήσει καθώς θεωρεί ότι επέβαλαν μεγαλύτερη 
φορολογική επιβάρυνση στους μη μόνιμους κατοίκους ή στα περιουσιακά στοιχεία ή στα 
δικαιώματα στην αλλοδαπή. Τούτο θεωρείται ως μη συμβατό με την ελεύθερη κυκλοφορία
εργαζομένων και κεφαλαίων που προβλέπεται από τα άρθρα 21 και 63 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 28 και 40 της Συμφωνίας ΕΟΧ. Για τον 
λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας. 
Τον Οκτώβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το ζήτημα στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν έχει ακόμα αποφανθεί.


