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Betreft: Verzoekschrift 1053/2012, ingediend door Jonathan Saxon (Britse nationaliteit), 
over oneerlijke belastingheffing op niet-ingezetenen in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het feit dat niet-ingezetenen in Spanje op bruto-inkomsten uit 
verhuur hogere belastingen moeten betalen dan ingezetenen. Hij legt uit dat ingezetenen de 
mogelijkheid hebben om bepaalde uitgaven af te trekken van hun uit verhuur afkomstig 
belastbaar inkomen en dat dit effectief leidt tot een lagere belastingheffing. Volgens indiener 
is dit een inbreuk op de internemarktregels en de beginselen van vrij verkeer van de Europese 
Unie. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

"De Europese Commissie is in 2007 al op de door indiener omschreven situatie gewezen. Op 
grond van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
heeft zij toen een inbreukprocedure tegen Spanje ingeleid. De Commissie was van oordeel dat 
de Spaanse wetgeving in kwestie onder meer een belemmering vormde voor het vrije verkeer 
van personen en kapitaal en daarmee inbreuk maakte op het VWEU (respectievelijk de artikelen 
45 en 63). De in artikel 258 vastgelegde inbreukprocedure is bedoeld om de lidstaten te 
verplichten hun wetgeving in overeenstemming te brengen met het EU-recht. 

Naar aanleiding van deze procedure (referentienummer 2007/4129) heeft het Spaanse 
Parlement in maart 2010 een nieuwe wet aangenomen (wet 2/2010, gepubliceerd in het 
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Publicatieblad van 2 maart 2010). Op grond van deze wet mogen niet-ingezetenen vanaf 1 
januari 2010 de daaraan verbonden uitgaven aftrekken van hun Spaanse inkomsten uit 
verhuur. De Commissie oordeelde dat de kwesties die aanleiding hadden gegeven tot de 
inbreukprocedure met dit amendement waren opgelost, en heeft de inbreukprocedure 
gesloten."


