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Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1053/2012, внесена от Jonathan Saxon, с британско 
гражданство, относно несправедливо данъчно облагане на лица, 
непостоянно пребиваващи в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува факта, че непостоянно пребиваващите лица в 
Испания са обект на по-високо данъчно облагане върху брутен доход от имот, даван 
под наем, в сравнение с местните граждани. Той пояснява, че местните жители имат 
право да приспаднат определени разходи от облагаемия си доход от имоти, отдавани 
под наем, като това води до по-ниски данъчни ставки. Вносителят на петицията счита, 
че това е нарушение на правилата на вътрешния пазар и принципите на свободно 
движение на Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Европейската комисия беше запозната със ситуацията, описана от вносителя на 
петицията още през 2007 г.  Поради тази причина, тя откри процедура за нарушение 
срещу Испания, въз основа на член 258 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). Европейската комисия прецени, че съответното испанско законодателство 
е съставлявало наред с другото пречка за свободното движение на хора и капитали, в 
нарушение на ДФЕС (членове 45 и 63 съответно). Целта на процедурата за нарушение, 
предвидена в член 258, е да задължи държавите членки да приведат своето 
законодателство в съответствие с правота на ЕС. 
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Вследствие на тази процедура (реф. № 2007/4129) испанският парламент прие нов 
закон през март 2010 г. (Закон 2/2010, публикуван в Официалния вестник от 2.3.2010 
г.). По този начин, считано от 1 януари 2010 г. непостоянно пребиваващите лица имат 
право да приспадат от своите доходи от отдаване на имот под наем в Испания, 
разходите, свързани с въпросния имот. Комисията счита, че това изменение разрешава 
възникналите притеснения в хода на процедурата за нарушение и я приключва.


