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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0282/2011, którą złożył M.L. (Hiszpania) w sprawie domniemanej 
dyskryminacji w związku z płaceniem podatków w Hiszpanii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że osoby niebędące rezydentami bez względu na przynależność 
państwową płacą podatek od nieruchomości w wysokości od 35% do 45%, kiedy 
nieruchomość taka zmienia właściciela lub jest dziedziczona. Składający petycję uważa to za 
dyskryminację w porównaniu z rezydentami, którzy w pewnych przypadkach – na przykład 
w Madrycie – płacą symboliczny podatek w wysokości zaledwie 1%.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji na mocy art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Zgodnie z obowiązującym wcześniej ustawodawstwem hiszpańskim osoby niebędące 
rezydentami podlegały zawsze znacznie wyższemu opodatkowaniu niż rezydenci, jeśli 
dokonały sprzedaży własności po roku posiadania oraz, jak w większości przypadków, jeśli 
własność podlegała sprzedaży w okresie do roku od jej nabycia. 
Do ustawodawstwa hiszpańskiego wprowadzono jednak zmiany. Od dnia 1 stycznia 2007 r. 
dochód z zysków kapitałowych podlega jednolitej stawce podatku w wysokości 18% bez 
względu na okres, po jakim płatnik dokonuje sprzedaży nieruchomości, jak i bez względu na 
to, czy płatnik jest rezydentem czy nie.

Jednak ponieważ wiele osób ucierpiało wskutek stosowania dyskryminujących uregulowań, a 
ustawodawstwo hiszpańskie nie przewidywało żadnych sposobów zaradzenia takim 
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sytuacjom, Komisja skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W dniu 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 
następujące orzeczenie:

Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 56 WE i art. 40 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., traktując, do 
dnia 31 grudnia 2006 r., w odmienny sposób zyski kapitałowe osiągane na terytorium 
Hiszpanii w zależności od tego, czy zostały one osiągnięte przez rezydentów, czy przez 
nierezydentów.

Co się tyczy hiszpańskich podatków od spadków i darowizn, Komisja Europejska zażądała od 
Hiszpanii ich modyfikacji, ponieważ w jej mniemaniu nakładały one wyższe opodatkowanie 
na osoby niebędące rezydentami bądź na aktywa lub prawa posiadane za granicą. Komisja 
Europejska stwierdziła, że hiszpańskie przepisy nie są zgodne z zasadami swobodnego 
przepływu pracowników i kapitału określonymi w art. 21 i 63 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej oraz w art. 28 i 40 Porozumienia EOG. Z tego powodu Komisja 
zdecydowała się wszcząć przeciwko Hiszpanii postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. W kwietniu 2010 r. Komisja przekazała Hiszpanii 
uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego określony w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Po 
zapoznaniu się z odpowiedzią Hiszpanii na tę opinię Komisja Europejska postanowiła wydać 
dodatkową uzasadnioną opinię. W chwili obecnej Komisja dokonuje analizy odpowiedzi 
Hiszpanii na dodatkową uzasadnioną opinię. Jeśli odpowiedź ta nie będzie dla Komisji 
całkowicie zadowalająca, może ona skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Zgodnie z obowiązującym wcześniej ustawodawstwem hiszpańskim osoby niebędące 
rezydentami podlegały zawsze znacznie wyższemu opodatkowaniu niż rezydenci, jeśli 
dokonały sprzedaży własności po roku posiadania oraz, jak w większości przypadków, jeśli 
własność podlegała sprzedaży w okresie do roku od jej nabycia.
Do ustawodawstwa hiszpańskiego wprowadzono jednak zmiany. Od dnia 1 stycznia 2007 r. 
dochód z zysków kapitałowych podlega jednolitej stawce podatku w wysokości 18% bez 
względu na okres, po jakim płatnik dokonuje sprzedaży nieruchomości, jak i bez względu na 
to, czy płatnik jest rezydentem czy nie.

Jednak z uwagi na fakt, że zgłoszono wiele przypadków stosowania dyskryminujących 
uregulowań, a ustawodawstwo hiszpańskie nie przewidywało żadnych sposobów zaradzenia 
takim sytuacjom, Komisja skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

W dniu 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 
następujące orzeczenie:
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Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 56 WE i art. 40 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., traktując, do 
dnia 31 grudnia 2006 r., w odmienny sposób zyski kapitałowe osiągane na terytorium 
Hiszpanii w zależności od tego, czy zostały one osiągnięte przez rezydentów, czy przez 
nierezydentów.

Osoby prywatne powinny zawsze domagać się zadośćuczynienia od krajowych władz 
administracyjnych lub sądowych. Pomimo że Trybunał Sprawiedliwości uznał przepisy 
obowiązujące w Hiszpanii za niezgodne z Traktatem, taka decyzja nie może per se stanowić 
gotowego rozwiązania poszczególnych spraw. Jej celem jest raczej zobowiązanie państw 
członkowskich do dostosowania ich przepisów do prawa wspólnotowego, natomiast zadaniem 
obywateli jest przekazanie sprawy właściwemu organowi krajowemu.

Co się tyczy hiszpańskich podatków od spadków i darowizn, Komisja Europejska zażądała od 
Hiszpanii ich modyfikacji, ponieważ w jej mniemaniu nakładały one wyższe opodatkowanie 
na osoby niebędące rezydentami bądź na aktywa lub prawa posiadane za granicą. 
Stwierdzono, że jest to niezgodne z zasadami swobodnego przepływu pracowników i kapitału 
określonymi w art. 21 i 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 28 i 40 
Porozumienia EOG. Z tego powodu Komisja zdecydowała się wszcząć przeciwko Hiszpanii 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W 
październiku 2011 r. Komisja Europejska postanowiła skierować sprawę do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości nie wydał jeszcze orzeczenia 
w tej sprawie.


