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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0817/2011 af Jean-Antoine Enrile, fransk statsborger, om 
forskelsbehandling af personer, der ikke bor i Spanien, med hensyn til 
betaling af arveafgifter

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at han bor i Paris og er søn af en spansk far, som boede i Madrid, hvor 
han døde i november 2008. Han forklarer, at hans to brødre er spaniere og ligeledes bor i 
Madrid. Efter faderens død blev arven delt imellem de tre brødre. Men mens hans to brødre 
betaler 0,30 % i arveafgift, skal andrageren betale 30 %, udelukkende fordi han ikke bor i 
Spanien. Han mener, at dette er et tilfælde af forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

Kommissionens bemærkninger

Den 27. oktober 2011 besluttede Kommissionen at rejse sag mod Spanien ved EU-Domstolen 
under henvisning til bestemmelser om arve- og gaveafgifter, der pålægger 
ikkehjemmehørende personer eller aktiver i udlandet en højere skattebyrde.  

Arve- og gaveafgifter i Spanien reguleres af både staten og de selvstyrende regioner. De 
selvstyrende regioners lovgivning giver hjemmehørende en række skattefordele, hvorved de i 
praksis kommer til at betale langt mindre i skat end ikkehjemmehørende.



PE480.732v04-00 2/3 CM\1052676DA.doc

DA

Kommissionen mener, at dette er en hindring for den frie bevægelighed for personer og kapital i 
strid med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (henholdsvis artikel 45 og 63).

EU-Domstolen har afsagt dom i en lignende sag C-256/06 (Jäger), som vedrørte 
foreneligheden med EU-retten af en retsakt i en medlemsstat, hvor der med henblik på 
beregning af arveafgift foretoges en sondring mellem, om det pågældende aktiv var 
beliggende i den pågældende medlemsstat eller en anden medlemsstat. I EU-Domstolens dom 
blev det fastslået, at der ikke fandtes nogen objektiv forskel, der kunne begrunde en forskellig 
skattemæssig behandling med hensyn til størrelsen af den arveafgift, som skulle betales for 
henholdsvis et aktiv beliggende i Tyskland og et aktiv beliggende i en anden medlemsstat. 
Domstolen konkluderede, at eftersom det ikke var påvist, at den pågældende nationale 
lovgivning var begrundet i et tvingende alment hensyn, var den nationale lovgivning i strid 
med princippet om fri kapitalbevægelse som fastsat i EU-traktaten.

Endvidere har Domstolen i forbindelse med sag C-107/94 (Asscher) fastslået, at forskellig 
behandling af to kategorier af skatteydere kan udgøre forskelsbehandling i traktatens forstand, 
hvis der ikke foreligger nogen objektiv forskel mellem forholdene for de to kategorier, der 
kan begrunde forskellig skattemæssig behandling. Domstolen fastslog på den baggrund, at 
Nederlandenes anvendelse af en indkomstskattesats på 25 % for ikkehjemmehørende og en 
indkomstskattesats på 13 % for hjemmehørende var diskriminerende. 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 31. oktober 2014.

Den 3. september 2014 afsagde Domstolen dom i den procedure, Kommissionen havde 
indledt. Den fastslog, at de spanske bestemmelser om arve- og gaveafgifter, der pålægger 
ikkehjemmehørende personer eller aktiver i udlandet en højere skattebyrde, er uforenelige 
med EU-lovgivningen1. 

Den 8. september 2014 anmodede Kommissionen de spanske myndigheder om oplysninger 
om de foranstaltninger, som de påtænker at træffe med henblik på at efterkomme Domstolens 
dom. Spanien har to måneder til at svare. Skulle de spanske myndigheder undlade at gøre 
dette, kan Kommissionen beslutte at indlede en traktatbrudsprocedure i henhold til artikel 260 
i TEUF for manglende opfyldelse af Domstolens dom.

I mellemtiden kan EU-borgere, der mener at være blevet udsat for forskelsbehandling på 
grund af anvendelsen af ovennævnte skatteregler, anlægge sag ved de nationale myndigheder 
inden for den fastsatte frist. 

5. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. februar 2015.

Domstolen fastslog i sin dom af 3. september 2014 i den traktatbrudsprocedure, som 
Kommissionen havde indledt, at de spanske bestemmelser om arve- og gaveafgifter, der 
pålægger ikkehjemmehørende personer eller aktiver i udlandet en højere skattebyrde, var 
uforenelige med EU-lovgivningen2. 

                                               
1 Domstolens dom i sag C-127/12.
2

Domstolens dom i sag C-127/12. www.curia.europa.eu
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Den 8. september 2014 anmodede Kommissionen følgelig de spanske myndigheder om 
oplysninger om de foranstaltninger, de agtede at træffe med henblik på at efterkomme 
Domstolens dom.

De spanske myndigheder har oplyst Kommissionen om, at der er vedtaget ændringer1 af arve-
og gaveafgiftsreglerne for at bringe dem i overensstemmelse med traktaten. De nye regler 
trådte i kraft den 1. januar 2015. 

                                               
1

Lov nr. 26/2014 af 27. november om ændring af lov nr. 35/2006 af 28. november om indkomstskat for fysiske personer, lov om 
indkomstskat for ikkehjemmehørende, vedtaget ved kongeligt lovdekret nr. 5/2004 af 5. marts, samt andre skatteregler. Det spanske 
statstidende (Boletín Oficial del Estado) nr. 288, fredag den 28. november 2014, sektion I, s. 96860.


