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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1053/2012, adresată de Jonathan Saxon, de cetățenie britanică, 
privind impozitarea incorectă a nerezidenților în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță faptul că în Spania nerezidenții trebuie să plătească impozite mai mari pe 
venitul brut provenit din închirierea unei proprietăți în comparație cu rezidenții. Acesta 
explică faptul că rezidenților le este permis să deducă anumite cheltuieli din venitul impozabil 
din închiriere, ceea ce conduce la o cotă de impozitare mai mică. Petiționarul consideră că 
aceasta reprezintă o încălcare a normelor pieței interne și a principiilor liberei circulații ale 
Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Situația descrisă de petiționar a fost adusă în atenția Comisiei Europene încă din 2007. Din acest 
motiv, aceasta a lansat o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Spaniei pe baza 
articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Comisia Europeană 
a considerat că actul legislativ spaniol în cauză reprezenta, între altele, un obstacol în calea 
liberei circulații a persoanelor și a capitalului și încălca TFUE (articolele 45 și, respectiv, 63).
Scopul lansării procedurii de încălcare a dreptului comunitar prevăzute la articolul 258 este de a 
obliga statele membre să-și alinieze legislația la dreptul UE. 

Ca urmare a acestei proceduri, (număr de referință 2007/4129), parlamentul spaniol a adoptat 
în martie 2010 o lege nouă (Legea nr. 2/2010, publicată în Monitorul Oficial din 2/3/2010). 
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Nerezidenții au astfel, de la 1 ianuarie 2010, dreptul de a deduce din veniturile lor provenite 
din închirierea unei proprietăți în Spania cheltuielile conexe. Comisia a considerat că această 
modificare a soluționat problemele care au dus la lansarea procedurii de încălcare a dreptului 
comunitar și a închis procedura.


