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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1053/2012 του Jonathan Saxon, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την άδικη φορολόγηση των κατοίκων αλλοδαπής στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι στην Ισπανία οι κάτοικοι αλλοδαπής υπόκεινται σε 
υψηλότερους φόρους απ’ ό, τι οι κάτοικοι της Ισπανίας όσον αφορά το ακαθάριστο εισόδημα 
από εκμίσθωση ακινήτων. Εξηγεί ότι για τους κατοίκους της Ισπανίας επιτρέπεται η έκπτωση 
ορισμένων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημά τους που προκύπτει από εκμίσθωση 
ακινήτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουν χαμηλότερους φόρους. Ο 
αναφέρων πιστεύει ότι τίθεται θέμα παραβίασης των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και 
των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε γνώση της κατάστασης που περιγράφεται από τον αναφέροντα 
ήδη από το 2007. Για το λόγο αυτό, κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας βάσει 
του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η ισπανική νομοθεσία αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, ένα εμπόδιο 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των κεφαλαίων κατά παράβαση της ΣΛΕΕ 
(άρθρα 45 και 63, αντίστοιχα). Ο στόχος της διαδικασίας επί παραβάσει που προβλέπεται στο 
άρθρο 258 είναι να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους σύμφωνα 
με το δίκαιο της ΕΕ 
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Μετά από αυτή την διαδικασία (αριθμός αναφοράς 2007/4129), ένας νέος νόμος εγκρίθηκε 
από το ισπανικό Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2010 (Ν. 2/2010, που δημοσιεύθηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα της 3.2.2010). Έτσι, από 1ης Ιανουαρίου 2010 οι μη κάτοικοι έχουν το 
δικαίωμα να συμψηφίσουν με τα ισπανικά εισοδήματα από ενοίκια τους τα έξοδα που 
συνδέονται με αυτό. Η Επιτροπή έκρινε ότι η τροποποίηση αυτή έλυσε τα προβλήματα που 
προέκυψαν κατά τη διαδικασία επί παραβάσει και την περάτωσε.


