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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0282/2011 dėl tariamos diskriminacijos mokant mokesčius, kurią 
pateikė Ispanijos pilietė M. L. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad Ispanijoje perkant arba paveldint nekilnojamąjį turtą, piliečiai 
nerezidentai, neatsižvelgiant į jų pilietybę, moka nekilnojamojo turto perleidimo mokestį,
sudarantį nuo 35 iki 45 proc. turto vertės. Peticijos pateikėjos nuomone, tokia padėtis yra 
diskriminacinė palyginti su piliečiais rezidentais, kurie kai kuriais atvejais, kaip, pavyzdžiui, 
Madride, moka tik 1 proc. simbolinį mokestį.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1812/2009 paskelbta priimtina 2011 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Pagal ankstesnius Ispanijos teisės aktus nerezidentams fiziniams asmenims tenkanti 
mokesčių našta visada buvo gerokai didesnė nei rezidentams, jeigu jie pardavė savo 
nekilnojamąjį turtą praėjus vieniems metams nuo jo įsigijimo ir daugeliu atvejų jeigu 
nekilnojamasis turtas buvo parduotas nepraėjus metams nuo jo įsigijimo. 
Ispanija iš dalies pakeitė šiuos teisės aktus. Nuo 2007 m. sausio 1 d. pajamoms iš kapitalo 
prieaugio apmokestinti taikomas vienodas 18 proc. tarifas, neatsižvelgiant į pajamų kaupimo 
laikotarpį nei į tai, ar mokesčių mokėtojas gyvena Ispanijoje.

Tačiau, atsižvelgdama į tai, kad būta daug atvejų, kai gyventojai nukentėjo nuo taikomų 
diskriminacinių taisyklių, o Ispanijos teisės aktuose nebuvo numatyta, kaip tokiais atvejais 
reikėtų ištaisyti padėtį, Komisija perdavė reikalą svarstyti Europos Sąjungos Teisingumo 
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Teismui.

2009 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad:

„Iki 2006 m. gruodžio 31 d. nerezidentų Ispanijoje gautą kapitalo prieaugį vertindama kitaip 
nei tą, kurį gavo rezidentai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 
56 straipsnį ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 40 straipsnį.“

Kalbant apie Ispanijos paveldimo ir dovanojamo turto mokestį, pasakytina, kad Europos 
Komisija paprašė Ispanijos jį pakeisti, nes mano, kad dėl jo nerezidentams tenkanti mokesčių 
našta yra didesnė arba jiems sunkiau valdyti turtą ir naudotis teisėmis užsienyje. Europos 
Komisija nusprendė, kad Ispanijos įstatymų nuostatos yra nesuderinamos su Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 21 ir 63 straipsniuose bei EEE susitarimo 28 ir 40 straipsniuose 
numatytu laisvu darbuotojų ir kapitalo judėjimu. Todėl ji nusprendė pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą prieš Ispaniją. 2010 m. balandžio mėn. Komisija nusiuntė Ispanijai 
pagrįstą nuomonę (antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros veiksmas, numatytas Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnyje). Išnagrinėjusi Ispanijos atsakymą į pagrįstą 
nuomonę, Europos Komisija nusprendė išsiųsti papildomą pagrįstą nuomonę. Šiuo metu 
Komisija vertina Ispanijos atsakymą į papildomą pagrįstą nuomonę. Jeigu šis atsakymas 
Europos Komisijos visiškai nepatenkins, ji gali pasiūlyti perduoti bylą Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Pagal ankstesnius Ispanijos teisės aktus nerezidentams fiziniams asmenims tenkanti 
mokesčių našta visada buvo gerokai didesnė nei rezidentams, jeigu jie pardavė savo 
nekilnojamąjį turtą praėjus vieniems metams nuo jo įsigijimo ir daugeliu atvejų jeigu 
nekilnojamasis turtas buvo parduotas nepraėjus metams nuo jo įsigijimo. 
Ispanija iš dalies pakeitė šiuos teisės aktus. Nuo 2007 m. sausio 1 d. pajamoms iš kapitalo 
prieaugio apmokestinti taikomas vienodas 18 proc. tarifas, neatsižvelgiant į pajamų kaupimo 
laikotarpį nei į tai, ar mokesčių mokėtojas gyvena Ispanijoje.

Tačiau, atsižvelgdama į tai, kad pranešta apie daug atvejų, kai gyventojai nukentėjo nuo 
taikomų diskriminacinių taisyklių, o Ispanijos teisės aktuose nebuvo numatyta, kaip tokiais 
atvejais reikėtų ištaisyti padėtį, Komisija perdavė reikalą svarstyti Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui.

2009 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad:

„Iki 2006 m. gruodžio 31 d. nerezidentų Ispanijoje gautą kapitalo prieaugį vertindama kitaip 
nei tą, kurį gavo rezidentai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 
56 straipsnį ir 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 40 straipsnį.“

Pavieniai asmenys turėtų visuomet siekti žalos atlyginimo nacionalinėse administracinėse 
arba teisminėse institucijose. Nepaisant to, kad Teisingumo Teismas nustatė, jog Ispanijos 
taisyklės nesuderinamos su Sutartimi, tokia išvada per se negalima išspręsti atskirų atvejų.  Ja 
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siekiama tik įpareigoti valstybes suderinti savo teisės aktus su Bendrijos teise, o atskiri 
asmenys turi kreiptis į nacionalinę instituciją.

Dėl Ispanijos paveldimo ir dovanojamo turto mokesčio pasakytina, kad Europos Komisija 
paprašė Ispanijos jį pakeisti, nes mano, kad dėl jo nerezidentams tenkanti mokesčių našta yra 
didesnė arba jiems sunkiau valdyti turtą ir naudotis teisėmis užsienyje. Tai laikoma 
nesuderinama su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 ir 63 straipsniuose bei EEE 
susitarimo 28 ir 40 straipsniuose numatytu laisvu darbuotojų ir kapitalo judėjimu. Todėl 
Europos Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Ispaniją. 2011 m. 
spalio mėn. Europos Komisija nusprendė dėl šio atvejo kreiptis į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą. Teisingumo Teismas dėl šio atvejo dar nepriėmė sprendimo.“


