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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.3.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0282/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais M. L., 
par iespējamu diskrimināciju nodokļu maksāšanas jomā Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka nerezidenti neatkarīgi no savas valstspiederības īpašnieka 
maiņas vai īpašuma mantošanas gadījumā maksā nekustamā īpašuma nodokli 35-45 % 
apmērā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir diskriminējoši salīdzinājumā ar 
rezidentiem, kas dažos gadījumos, piemēram, Madridē, maksā simbolisku 1 % nodokli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Saskaņā ar iepriekšējiem Spānijas tiesību aktiem nerezidentiem vienmēr bija jāmaksā daudz 
lielāki nodokļi nekā rezidentiem, ja viņi pārdeva savu īpašumu vienu gadu pēc tā atrašanās 
īpašumā, kā arī vairākumā gadījumu, ja īpašums tika pārdots viena gada laikā pēc tā iegādes.
Tomēr Spānija ir grozījusi attiecīgos tiesību aktus. Kopš 2007. gada 1. janvāra ienākumi no 
kapitāla pieauguma tiek aplikti ar vienotas likmes, proti, 18 % nodokli neatkarīgi no 
uzkrājumu perioda un no tā, vai nodokļu maksātājs ir vai nav Spānijas pastāvīgais iedzīvotājs.

Taču, tā kā daudzos gadījumos tika piemēroti diskriminējoši noteikumi un Spānijas tiesību 
akti neparedzēja nekādus pasākumus šādu situāciju novēršanai, Komisija ierosināja lietu 
Eiropas Savienības Tiesā.

Eiropas Savienības Tiesa 2009. gada 6. oktobrī nolēma, ka:
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„[..] līdz 2006. gada 31. decembrim dažādi vērtēdama Spānijā gūto kapitāla pieaugumu 
atkarībā no tā, vai to guvuši rezidenti vai nerezidenti, Spānijas Karaliste nav izpildījusi 
pienākumus, kas tai uzlikti saskaņā ar EKL 56. pantu, kā arī 1992. gada 2. maija Eiropas 
Ekonomikas zonas līguma 40. pantu.”

Attiecībā uz Spānijas mantojuma nodokli un dāvinājuma nodokli Eiropas Komisija ir 
pieprasījusi Spānijai mainīt to likmi, jo tā uzskata, ka šie nodokļi rada lielāku nodokļu slogu 
nerezidentiem vai personām, kas savus aktīvus vai tiesības tur ārvalstīs. Eiropas Komisija 
uzskatīja, ka Spānijas tiesību normas nav atbilstīgas noteikumiem par darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos un brīvu kapitāla apriti, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 
21. un 63. pantā un EEZ līguma 28. un 40. pantā. Līdz ar to EK nolēma uzsākt pienākumu 
neizpildes procedūru pret Spāniju. Komisija 2010. gada aprīlī nosūtīja Spānijai argumentētu 
atzinumu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā paredzētās pienākumu 
neizpildes procedūras otrais posms). Izvērtējot Spānijas atbildi uz argumentēto atzinumu, 
Eiropas Komisija nolēma nosūtīt vēl vienu argumentētu atzinumu. Komisija patlaban izvērtē 
Spānijas atbildi uz papildu argumentēto atzinumu. Ja Eiropas Komisija nebūs pilnībā 
apmierināta ar atbildi, tā var ierosināt iesniegt lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Saskaņā ar iepriekšējiem Spānijas tiesību aktiem nerezidentiem vienmēr bija jāmaksā daudz 
lielāki nodokļi nekā rezidentiem, ja viņi pārdeva savu īpašumu vienu gadu pēc tā atrašanās 
īpašumā, kā arī vairumā gadījumu, ja īpašums tika pārdots viena gada laikā pēc tā iegādes. 
Tomēr Spānija ir grozījusi attiecīgos tiesību aktus. Kopš 2007. gada 1. janvāra ienākumi no 
kapitāla pieauguma tiek aplikti ar vienotas likmes, proti, 18 % nodokli neatkarīgi no 
uzkrājumu perioda un no tā, vai nodokļu maksātājs ir vai nav Spānijas pastāvīgais iedzīvotājs.

Taču, tā kā tika ziņots par daudziem diskriminējošu noteikumu piemērošanas gadījumiem un 
tā kā Spānijas tiesību akti neparedzēja pasākumus šādu situāciju novēršanai, Komisija 
ierosināja lietu Eiropas Savienības Tiesā.

2009. gada 6. oktobrī Eiropas Savienības Tiesa nolēma, ka:

„[..] līdz 2006. gada 31. decembrim dažādi vērtēdama Spānijā gūto kapitāla pieaugumu 
atkarībā no tā, vai to guvuši rezidenti vai nerezidenti, Spānijas Karaliste nav izpildījusi 
pienākumus, kas tai uzlikti saskaņā ar EKL 56. pantu un 1992. gada 2. maija Eiropas 
Ekonomikas zonas līguma 40. pantu”.

Privātpersonām vienmēr būtu jāvēršas ar prasību attiecīgās dalībvalsts administratīvajās vai 
tiesu iestādēs. Neraugoties uz to, ka Eiropas Savienības Tiesa konstatēja — attiecīgie Spānijas 
tiesību akti neatbilst Līgumam, šāda fakta konstatācija kā tāda nevar atrisināt individuālas 
lietas. Tās mērķis ir tikai likt dalībvalstīm saskaņot savus tiesību aktus ar Kopienas tiesību 
aktiem, un privātpersonām pašām lieta ir jāiesniedz izskatīšanai attiecīgajai dalībvalsts 
iestādei.
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Attiecībā uz Spānijas mantojuma un dāvinājuma nodokli Eiropas Komisija ir pieprasījusi 
Spānijai mainīt nodokļa likmi, jo tā uzskata, ka šī likme rada lielāku nodokļu slogu 
nerezidentiem vai personām, kas savus aktīvus vai tiesības tur ārvalstīs. Tas tiek uzskatīts par 
nesaderīgu ar brīvu darbaspēka un kapitāla apriti, kas paredzēta Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 21. un 63. pantā un EEZ līguma 28. un 40. pantā. Tādēļ Komisija nolēma 
uzsākt pret Spāniju pienākumu neizpildes procedūru. 2011. gada oktobrī Komisija nolēma 
nodot šo lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesai. Eiropas Savienības Tiesa nolēmumu 
šajā lietā vēl nav pieņēmusi.


