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Betreft: Verzoekschrift 0282/2011, ingediend door M.L. (Spaanse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie bij de betaling van belastingen in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst erop dat burgers die geen ingezetene zijn van Spanje, ongeacht hun 
nationaliteit, 35 á 45 procent belasting betalen op de waarde van onroerend goed bij de 
transactie of de erfenis daarvan. Indienster is van mening dat deze situatie discriminerend is 
ten opzicht van ingezetenen, die in sommige gevallen slechts 1 procent belasting betalen, 
zoals in Madrid, waarbij het om een symbolische belasting gaat.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Onder de vroegere Spaanse wetgeving moesten burgers die geen ingezetene waren van Spanje 
altijd al aanzienlijk hogere belastingen betalen dan ingezetenen als ze hun bezit na één jaar 
eigendom weer verkochten, en in de meeste gevallen als het bezit binnen een jaar na de 
aankoop weer werd verkocht.
Spanje heeft de wetgeving gewijzigd. Sinds 1 januari 2007 moet over inkomen uit 
meerwaarden een vast belastingtarief van 18 % worden betaald, ongeacht de periode van de 
waardevermeerdering en ongeacht de vraag of de belastingbetaler een ingezetene van Spanje 
is of niet.

Aangezien er echter heel veel mensen zijn die hebben geleden onder de toepassing van de 
discriminatoire regels en de Spaanse wetgeving niet voorziet in schadevergoedingen voor 
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dergelijke gevallen, heeft de Commissie beroep ingediend bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.

Op 6 oktober 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verklaard:

“Door tot en met 31 december 2006 in Spanje gerealiseerde meerwaarden verschillend te 
behandelen naargelang deze waren verkregen door ingezetenen of door niet-ingezetenen, is 
het Koninkrijk Spanje de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens 
artikel 56 EG en artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte van 2 mei 1992.”

Met betrekking tot de Spaanse successie- en schenkingsbelasting, heeft de Europese 
Commissie Spanje verzocht deze belastingen te wijzigen, aangezien de Commissie van 
mening is dat er een hoger belastingtarief voor niet-ingezetenen wordt berekend hetzij op 
bezittingen, hetzij op elders opgebouwde rechten. De Europese Commissie achtte de Spaanse 
bepalingen onverenigbaar met het vrije verkeer van werknemers en kapitaal, zoals bedoeld in 
de artikelen 21 en 63 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie en de 
artikelen 28 en 40 van de EER-overeenkomst. Om deze reden besloot de Commissie een 
inbreukprocedure tegen Spanje te beginnen. In april 2010 heeft de Commissie een met 
redenen omkleed advies aan Spanje gestuurd (de tweede stap van de inbreukprocedure zoals 
bedoeld in artikel 258 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie). Na 
analyse van het antwoord van Spanje op het met redenen omkleed advies, heeft de Europese 
Commissie besloten een aanvullend met redenen omkleed advies op te stellen. Op dit moment 
beoordeelt de Commissie het antwoord van Spanje op het aanvullend met redenen omkleed 
advies. Als de Europese Commissie niet volledig tevreden is met het antwoord, kan de 
Commissie voorstellen de zaak naar het Hof van Justitie van de Europese Unie te verwijzen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Onder de vroegere Spaanse wetgeving moesten burgers die geen ingezetene waren van Spanje 
altijd al aanzienlijk hogere belastingen betalen dan ingezetenen als ze hun bezit na één jaar 
eigendom weer verkochten, en in de meeste gevallen als het bezit binnen een jaar na de 
aankoop weer werd verkocht. 
Spanje heeft de wetgeving gewijzigd. Sinds 1 januari 2007 moet over inkomen uit 
meerwaarden een vast belastingtarief van 18 % worden betaald, ongeacht de periode van de 
waardevermeerdering en ongeacht de vraag of de belastingbetaler een ingezetene van Spanje 
is of niet.

Aangezien er echter veel gevallen zijn gemeld van toepassing van de discriminatoire regels en 
de Spaanse wetgeving niet voorziet in schadevergoedingen voor dergelijke gevallen, heeft de 
Commissie beroep ingediend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Op 6 oktober 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verklaard:
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“Door tot en met 31 december 2006 in Spanje gerealiseerde meerwaarden verschillend te 
behandelen naargelang deze waren verkregen door ingezetenen of door niet-ingezetenen, is 
het Koninkrijk Spanje de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens 
artikel 56 EG en artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte van 2 mei 1992.”

Individuen dienen altijd verhaal te halen bij nationale administratieve of gerechtelijke 
instanties. Ondanks het feit dat het Hof van Justitie de Spaanse regelgeving onverenigbaar 
acht met het Verdrag, kan een dergelijke bevinding niet altijd een oplossing bieden voor 
individuele gevallen. Het is uitsluitend bedoeld om lidstaten te verplichten hun wetgeving in 
overeenstemming te brengen met de uniale wetgeving. Individuen dienen de kwestie aan een 
nationale instantie voor te leggen.

Met betrekking tot de Spaanse successie- en schenkingsbelasting, heeft de Europese 
Commissie Spanje verzocht deze belastingen te wijzigen, aangezien de Commissie van 
mening is dat er een hoger belastingtarief voor niet-ingezetenen wordt berekend hetzij op 
bezittingen, hetzij op elders opgebouwde rechten. Dit wordt onverenigbaar geacht met het 
vrije verkeer van werknemers en kapitaal, zoals bedoeld in de artikelen 21 en 63 van het 
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie en de artikelen 28 en 40 van de EER-
overeenkomst. Om deze reden besloot de Commissie een inbreukprocedure tegen Spanje in te 
leiden. In oktober 2011 besloot de Europese Commissie de zaak naar het Hof van Justitie van 
de Europese Unie te verwijzen. Het Hof van Justitie heeft nog geen uitspraak gedaan in deze 
zaak.


