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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

16.3.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0282/2011, adresată de M. L., de cetățenie spaniolă, privind 
presupusa discriminare referitoare la achitarea impozitelor în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că în Spania, nerezidenții, indiferent de cetățenia acestora, plătesc impozite 
de 35 până la 45 % din valoarea unui imobil achiziționat prin tranzacție sau prin moștenire. 
Petiționara consideră că această situație este discriminatorie în relație cu rezidenții, care, în 
unele cazuri, plătesc doar 1 % din valoare, cum este cazul în Madrid, unde acest impozit are 
valoare simbolică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

În temeiul legislației spaniole anterioare, nerezidenții au fost întotdeauna supuși unei obligații 
fiscale substanțial mai mari decât rezidenții dacă și-au vândut proprietatea la un an după 
intrarea în posesie, iar acest caz se întâmplă frecvent, în cazul în care proprietatea a fost
vândută în decurs de un an de la achiziție.
Spania a modificat legislația. De la 1 ianuarie 2007, câștigurile de capital sunt impozitate la o 
rată forfetară de 18 %, indiferent de perioada cumulării și indiferent de statutul de rezident sau 
nerezident în Spania al contribuabilului.

Cu toate acestea, întrucât au existat multe cazuri care au avut de suferit în urma aplicării 
normelor discriminatorii și întrucât legislația spaniolă nu a prevăzut nicio soluție pentru astfel 
de situații, Comisia a introdus o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
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La 6 octombrie 2009, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că:

„Prin faptul că a tratat diferit, până la 31 decembrie 2006, câștigurile obținute în Spania de 
rezidenți și pe cele obținute de nerezidenți, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care 
îi revin în temeiul articolului 56 CE și al articolului 40 din Acordul privind Spațiul Economic 
European din 2 mai 1992”.

În ceea ce privește impozitul pe succesiuni și pe donații din Spania, Comisia Europeană i-a 
solicitat acesteia să îl modifice deoarece consideră că a impus o obligație fiscală mai mare 
asupra nerezidenților sau asupra activelor sau drepturilor deținute în străinătate. Comisia 
Europeană a considerat că dispozițiile spaniole sunt incompatibile cu libera circulație a 
lucrătorilor și a capitalului prevăzută la articolele 21 și 63 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene și la articolele 28 și 40 din Acordul privind SEE. De aceea, CE a decis 
inițierea unei proceduri de încălcare a dreptului UE împotriva Spaniei. În aprilie 2010 
Comisia a trimis Spaniei un aviz motivat (cea de-a doua etapă a procedurii de încălcare a 
dreptului UE prevăzută la articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). 
După analizarea răspunsului Spaniei la avizul motivat, Comisia Europeană a hotărât să trimită 
un aviz motivat suplimentar. În prezent, Comisia evaluează răspunsul Spaniei la avizul 
motivat suplimentar. În cazul în care Comisia Europeană nu este pe deplin satisfăcută de 
răspuns, aceasta ar putea propune să trimită cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 martie 2012

În temeiul legislației spaniole anterioare, nerezidenții au fost întotdeauna supuși unei obligații 
fiscale substanțial mai mari decât rezidenții în cazul în care și-au vândut proprietatea la un an 
după intrarea în posesie, ceea ce se întâmplă frecvent, dacă proprietatea a fost vândută în 
decurs de un an de la achiziție.
Spania a modificat legislația. De la 1 ianuarie 2007, câștigurile de capital sunt impozitate la o 
rată forfetară de 18 %, indiferent de perioada cumulării și indiferent de statutul de rezident sau 
nerezident în Spania al contribuabilului.

Cu toate acestea, întrucât s-au raportat multe cazuri de aplicare a unor norme discriminatorii și 
întrucât legislația spaniolă nu a prevăzut nicio soluție pentru astfel de situații, Comisia a 
introdus o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

La 6 octombrie 2009, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că:

„Prin faptul că a tratat diferit, până la 31 decembrie 2006, câștigurile obținute în Spania de 
rezidenți și pe cele obținute de nerezidenți, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care 
îi revin în temeiul articolului 56 CE și al articolului 40 din Acordul privind Spațiul Economic 
European din 2 mai 1992”.

Persoanele fizice trebuie să solicite întotdeauna despăgubiri de la autoritățile naționale 
administrative sau judiciare. Deși Curtea de Justiție a constatat că normele spaniole nu sunt în 
conformitate cu tratatul, o astfel de constatare nu poate rezolva per se cazurile individuale. 
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Obiectivul acesteia este doar de a obliga statele membre să își modifice legislația pentru a fi în 
conformitate cu dreptul Uniunii, persoanelor fizice revenindu-le responsabilitatea de a aduce 
problema în fața unei autorități naționale.

În ceea ce privește impozitul pe succesiuni și pe donații din Spania, Comisia Europeană i-a 
solicitat acesteia să îl modifice deoarece consideră că a impus o obligație fiscală mai mare 
asupra nerezidenților sau asupra activelor sau drepturilor deținute în străinătate. Aceasta este 
considerată a fi incompatibilă cu libera circulație a lucrătorilor și a capitalului prevăzută la 
articolele 21 și 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 28 și 40 
din Acordul privind SEE. De aceea, Comisia a decis inițierea unei proceduri de încălcare a 
dreptului UE împotriva Spaniei. În octombrie 2011, Comisia Europeană a decis înaintarea 
cazului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea de Justiție nu a luat încă o hotărâre cu 
privire la acest caz.


