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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0817/2011, внесена от Жан-Aнтоан Анрил, с френско 
гражданство, относно дискриминация спрямо лица, непребиваващи в 
Испания, при заплащането на данък наследство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че живее в Париж, и е син на испански гражданин, 
който е живял в Мадрид и е починал там през ноември 2008 г. Той обяснява, че двамата 
му братя са испански граждани и също живеят в Мадрид. След смъртта на баща му 
имуществото е било разделено между тримата братя. Докато обаче неговите братя 
заплащат по 0,30% данък наследство, вносителят на петицията е длъжен да плати 30%, 
само защото не живее в Испания. Той счита, че това положение представлява 
дискриминация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Коментари на Комисията

На 27 октомври 2011 г. Европейската комисия реши да изправи Испания пред Съда на 
Европейския съюз във връзка с разпоредбите за данъка върху наследството и даренията, 
налагащи по-висок данък за чуждестранни лица или имущество в чужбина.
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Данъкът върху наследството и даренията в Испания се регулира както на държавно 
равнище, така и на равнище автономни общности. Законодателството на автономните 
общности дава на местните граждани редица данъчни облаги, които на практика им 
позволяват да заплащат много по-ниски данъци от чуждестранните лица.

Комисията счита, че това представлява препятствие за свободното движение на лица и 
капитали в нарушение на Договора за функционирането на Европейския съюз 
(съответно членове 45 и 63).

Съдът на ЕС излезе с решение по подобен случай,С-256/06 (Jager), където анализира 
съвместимостта с правото на ЕС на закон на държава членка, който, за целите на 
изчисляване на данъка върху наследството, установява разлики на базата на това дали 
въпросното имущество се намира в държавата или в друга държава членка. В 
решението на Съда на ЕС се постановява, че обективно погледнато няма разлика в 
ситуацията, която да оправдае неравностойно данъчно облагане по отношение на 
сумата на данъка върху наследството, налагана върху имущество, намиращо се в 
Германия, и такова в друга държава членка. Съдът заключи, че тъй като не е показано, 
че въпросното национално законодателство е обосновано от наложителни причини от 
общ интерес, то противоречи на принципа на свободно движение на капитали, заложен 
в Договора за ЕС.

При дело С-107/94 (делото Asscher) Съдът също заключи, че разлика в облагането на 
две категории данъкоплатци може да представлява дискриминация по смисъла на 
Договора, когато няма обективна разлика между ситуациите на двамата, която да 
оправдава различно облагане. Съдът определи, че прилагането от Холандия на 25% 
данъчна ставка върху дохода на чуждестранни лица и 13% върху дохода на местни 
лица представлява дискриминация. 

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 31 октомври 2014 г.

На 3 септември 2014 г. Съдът се произнесе по производството, започнато от Комисията. 
Той констатира, че испанските разпоредби относно данъка върху наследството и 
даренията, налагащи по-висок данък за чуждестранни лица или имущество в чужбина, 
са несъвместими с правото на ЕС1. 

На 8 септември 2014 г. Комисията изиска от испанските органи да я информират 
относно мерките, които възнамеряват да предприемат, за да се съобразят с решението 
на Съда. Испания разполага с два месеца за отговор. В случай че испанските органи не 
го направят, Комисията може да реши да започне производство за установяване на 
неизпълнение на задължения от държава членка по член 260 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз поради неспазване на решението на Съда.

Междувременно, ако граждани на ЕС считат, че са дискриминирани от прилагането на 
посочените по-горе данъчни правила, те могат да започнат производство пред 
националните органи в рамките на предвидения давностен срок. 

5. Отговор от Комисията, (REV.ІІ), получен на 28 февруари 2015 г.

                                               
1 Решение на Съда по дело C-127/12.
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Вследствие на процедурата за нарушение, започната от Комисията, Съдът постанови на 
3 септември 2014 г., че испанските правила, налагащи по-висок данък за чуждестранни 
лица или имущество в чужбина, са несъвместими със законодателството на ЕС1. 

Съответно, на 8 септември 2014 г. Комисията изиска от испанските органи да я 
информират относно мерките, които възнамеряват да предприемат, за да се съобразят с 
решението на Съда.

Испанските органи информираха Комисията, че са приети изменения2 на правилата 
относно данъка върху наследството и даренията, насочени към отстраняване на 
нарушението. Новото законодателство е в сила, считано от 1 януари 2015 г. 

                                               
1  Решение на Съда по дело C-127/12. www.curia.europa.eu
2 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
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