
CM\896397HU.doc PE472.162v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

16.3.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: M.L. spanyol állampolgár által benyújtott 0282/2011. számú petíció 
Spanyolországban az adófizetéssel kapcsolatos állítólagos hátrányos 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Spanyolországban az állandó lakóhellyel nem rendelkező 
személyeknek – állampolgárságuktól függetlenül – 35–45%-os hozzáadottérték-adót kell 
fizetniük egy ingatlan megvásárlásakor vagy megöröklésekor. A petíció benyújtója úgy véli, 
ez hátrányos megkülönböztetést jelent az állandó lakosokkal összevetve, akik egyes 
esetekben, mint például Madridban, szimbolikus összegű adót, alig 1%-ot fizetnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A korábbi spanyol jogszabály értelmében az országban lakóhellyel nem rendelkező 
személyekre minden esetben nagyobb adóteher hárult, mint az ország lakosaira, amennyiben 
egyéves tulajdonlást követően adták el ingatlanukat, illetve az esetek többségében, ha az 
ingatlan eladására a vásárlástól számított egy éven belül került sor. 
Spanyolország azóta módosította ezt a jogszabályt. 2007. január 1-je óta a tőkenyereségből 
származó jövedelemre 18%-os átalányadót vetnek ki, függetlenül a jövedelemszerzés 
időszakától, illetve attól, hogy az adóalany rendelkezik-e spanyolországi lakóhellyel.



PE472.162v02-00 2/3 CM\896397HU.doc

HU

Ugyanakkor abból kifolyólag, hogy az egyének helyzetét sok esetben megkülönböztető 
jellegű szabályok alkalmazásával nehezítették, a spanyol jogszabály pedig nem kínált 
megoldást az ilyen helyzetekre, a Bizottság keresetet indított az Európai Unió Bírósága előtt.

2009. október 6-án az Európai Unió Bírósága az alábbi ítéletet hozta:

„A Spanyol Királyság – mivel 2006. december 31-ig eltérően kezelte a belföldi illetőségűek, 
illetve a külföldi illetőségűek által Spanyolországban szerzett tőkejövedelmet – nem teljesítette 
az EK 56. cikkből és az Európai gazdasági térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás 40. 
cikkéből eredő kötelezettségeit.”

A spanyol öröklési és ajándékozási illeték vonatkozásában az Európai Bizottság felkérte 
Spanyolországot azok módosítására, mivel úgy véli, hogy magasabb adóterhet vetnek ki az 
országban lakóhellyel nem rendelkező személyekre, illetve a külföldön birtokolt eszközökre 
vagy jogokra. Az Európai Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a spanyol 
rendelkezések nem összeegyeztethetők a munkavállalók és a tőke szabad mozgásával, amit az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. és 63. cikke, valamint az EGT-megállapodás 
28. és 40. cikke ír elő. Ezen okból úgy határozott, hogy jogsértési eljárást indít Spanyolország 
ellen. 2010 áprilisában a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Spanyolországnak 
(az Európai Unió működéséről szóló szerződés 285. cikkében előírt jogsértési eljárás második 
lépéseként). Az indokolással ellátott véleményre érkezett spanyol válasz elemzését követően 
az Európai Bizottság úgy döntött, hogy újabb indokolással ellátott véleményt küld. A 
Bizottság jelenleg értékeli az újabb indokolással ellátott véleményre küldött spanyol választ. 
Amennyiben az Európai Bizottság nem találja teljes mértékben kielégítőnek a választ, adott 
esetben javasolhatja, hogy az ügyet utalják az Európai Unió Bírósága elé.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2012. március 16.

A korábbi spanyol jogszabály értelmében az országban lakóhellyel nem rendelkező 
személyekre minden esetben sokkal nagyobb adóteher hárult, mint az ország lakosaira, 
amennyiben egyéves tulajdonlást követően adták el ingatlanukat, illetve az esetek 
többségében, ha az ingatlan eladására a vásárlástól számított egy éven belül került sor. 
Spanyolország azóta módosította ezt a jogszabályt. 2007. január 1-je óta a tőkenyereségből 
származó jövedelemre 18%-os átalányadót vetnek ki, függetlenül a jövedelemszerzés 
időszakától, illetve attól, hogy az adóalany rendelkezik-e spanyolországi lakóhellyel.

Ugyanakkor abból kifolyólag, hogy egyes beszámolók szerint sok esetben megkülönböztető 
jellegű szabályokat alkalmaztak, a spanyol jogszabály pedig nem kínált megoldást az ilyen 
helyzetekre, a Bizottság keresetet indított az Európai Unió Bírósága előtt.

2009. október 6-án az Európai Unió Bírósága az alábbi ítéletet hozta:

„A Spanyol Királyság – mivel 2006. december 31-ig eltérően kezelte a belföldi illetőségűek, 
illetve a külföldi illetőségűek által Spanyolországban szerzett tőkejövedelmet – nem teljesítette 
az EK 56. cikkből és az Európai gazdasági térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás 40. 
cikkéből eredő kötelezettségeit.”
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A magánszemélyek minden esetben a nemzeti közigazgatási vagy igazságügyi hatóságokhoz 
fordulhatnak jogorvoslatért. Annak ellenére, hogy a Bíróság megállapította a spanyol 
szabályok Szerződéssel való összhangjának hiányát, e megállapítás önmagában nem oldja 
meg az egyes eseteket. Csupán arra kötelezi a tagállamokat, hogy szabályozásukat hozzák 
összhangba a közösségi joggal, ám a magánszemélyekre hárul, hogy az ügyet a nemzeti 
hatóság elé vigyék.

A spanyol öröklési és ajándékozási illeték vonatkozásában az Európai Bizottság felkérte 
Spanyolországot azok módosítására, mivel úgy véli, hogy magasabb adóterhet vetnek ki az 
országban lakóhellyel nem rendelkező személyekre, illetve a külföldön birtokolt eszközökre 
vagy jogokra. A spanyol rendelkezések nem tekinthetők összeegyeztethetőnek a 
munkavállalók és a tőke szabad mozgásával, amit az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 21. és 63. cikke, valamint az EGT-megállapodás 28. és 40. cikke ír elő. Ezen okból 
a Bizottság úgy határozott, hogy jogsértési eljárást indít Spanyolország ellen. Az Európai 
Bizottság 2011 októberében úgy határozott, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé viszi. 
A Bíróság még nem hozott határozatot az ügyben.


