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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0817/2011 του Jean-Antoine Enrile, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις διακρίσεις σε βάρος των μη μόνιμων κατοίκων στην Ισπανία κατά την 
καταβολή του φόρου κληρονομιάς

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ζει στο Παρίσι και είναι γιος ισπανού πατέρα που έζησε στη 
Μαδρίτη και πέθανε εκεί τον Νοέμβριο του 2008. Εξηγεί ότι οι δύο αδερφοί του είναι 
Ισπανοί και ζουν επίσης στη Μαδρίτη. Με τον θάνατο του πατέρα, η περιουσία μοιράστηκε 
μεταξύ των τριών αδερφών. Ωστόσο, παρότι οι δύο αδερφοί του καταβάλλουν ο καθένας 
φόρο κληρονομιάς που ανέρχεται στο 0,30%, ο αναφέρων υποχρεώνεται να καταβάλει 30%, 
απλώς και μόνο επειδή δεν κατοικεί στην Ισπανία. Θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά 
περίπτωση εισαγωγής διακρίσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Οκτωβρίου 2011 αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγια διατάξεις που αφορούν τους φόρους κληρονομίας και 
δωρεάς, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στους μη 
μόνιμους κατοίκους, ή για περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.
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Στην Ισπανία, οι φόροι κληρονομίας και δωρεάς ρυθμίζονται τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και 
σε επίπεδο αυτόνομων κοινοτήτων. Η νομοθεσία των αυτόνομων κοινοτήτων προβλέπει τη 
χορήγηση μιας σειράς φορολογικών προνομίων στους μόνιμους κατοίκους και ουσιαστικά τους 
δίνει τη δυνατότητα να καταβάλλουν πολύ χαμηλότερους φόρους σε σχέση με τους μη 
μόνιμους κατοίκους.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των 
κεφαλαίων και συνιστά παραβίαση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(των άρθρων 45 και 63 αντίστοιχα).

Το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε απόφαση για παρόμοια υπόθεση, C-256/06 (Jager), κατά την 
οποία εξετάστηκε εάν συμβιβαζόταν με το δίκαιο της ΕΕ ο νόμος ενός κράτους μέλους ο 
οποίος, για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς, εισήγαγε διακρίσεις βάσει της
τοποθεσίας του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου στο οικείο κράτος ή σε άλλο κράτος μέλος. 
Με απόφασή του, το Δικαστήριο της ΕΕ υποστήριξε ότι, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, η 
κατάσταση δεν παρουσίαζε καμία διαφορά ικανή να δικαιολογήσει την άνιση φορολογική 
μεταχείριση ως προς το ύψος του φόρου κληρονομίας για ένα περιουσιακό στοιχείο στη 
Γερμανία και για ένα περιουσιακό στοιχείο σε άλλο κράτος μέλος. Κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η εν λόγω εθνική νομοθεσία, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι δικαιολογείται για 
επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, παραβίαζε την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των κεφαλαίων που προβλέπεται στη ΣΕΕ.

Ομοίως, στην υπόθεση C-107/94 (υπόθεση Asscher) το δικαστήριο απεφάνθη ότι η 
διαφορετική μεταχείριση δύο κατηγοριών φορολογουμένων μπορεί να συνιστά παραβίαση 
κατά την έννοια της Συνθήκης όταν δεν υφίσταται καμία αντικειμενική διαφορά μεταξύ των 
δύο καταστάσεων ικανή να δικαιολογήσει διαφορετική μεταχείριση. Στη συνέχεια, το 
δικαστήριο διαπίστωσε ότι δημιουργούνται διακρίσεις στις Κάτω Χώρες λόγω της επιβολής 
φόρου εισοδήματος ύψους 25% για τους μη μόνιμους κατοίκους και 13% για τους μόνιμους 
κατοίκους. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 31 Οκτωβρίου 2014

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2014, το Δικαστήριο απεφάνθη επί της διαδικασίας που κίνησε η 
Επιτροπή. Διαπίστωσε ότι οι ισπανικές διατάξεις που αφορούν τους φόρους κληρονομίας και 
δωρεάς, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στους μη 
μόνιμους κατοίκους ή για περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, δεν είναι συμβατές με το 
δίκαιο της ΕΕ1. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 η Επιτροπή ζήτησε από τις ισπανικές αρχές να την ενημερώσουν 
σχετικά με τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν προκειμένου να συμμορφωθούν με την 
απόφαση του Δικαστηρίου. Οι ισπανικές αρχές έχουν δύο μήνες διωρία για να απαντήσουν. 
Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 260 ΣΛΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης προς την 
απόφαση του Δικαστηρίου

Στο μεταξύ εάν πολίτες της ΕΕ έχουν την γνώμη ότι έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω της 
εφαρμογής των παραπάνω κανόνων φορολόγησης μπορούν να κινήσουν διαδικασίες ενώπιον 
των εθνικών αρχών εντός της καθορισμένης προθεσμίας. 
                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου όσον αφορά την υπόθεση C-127/12.
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5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Μετά από τη διαδικασία επί παραβάσει, την οποία κίνησε η Επιτροπή, το Δικαστήριο 
απεφάνθη στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 ότι οι ισπανικοί κανόνες που επιβάλλουν υψηλότερη 
φορολογική επιβάρυνση στους μη μόνιμους κατοίκους ή για περιουσιακά στοιχεία στο 
εξωτερικό δεν είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ1. 

Συνεπώς,  η Επιτροπή ζήτησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 από τις ισπανικές αρχές να την 
ενημερώσουν σχετικά με τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Οι ισπανικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή ότι έχουν εγκριθεί τροποποιήσεις2 επί των 
κανόνων κληρονομίας και δωρεάς ούτως ώστε να αρθεί η παράβαση. Η νέα νομοθεσία 
βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

                                               
1

Απόφαση του Δικαστηρίου όσον αφορά την υπόθεσηC-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. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Núm. 288 Viernes 28 de noviembre de 2014 
Sec. I. Pág. 96860


