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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 0817/2011, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Jean-
Antoine Enrile mitteresidentide diskrimineerimise kohta Hispaanias 
pärandimaksu tasumisel

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja kirjutab, et elab Pariisis ja tema hispaanlasest isa elas Madridis ning suri 
seal 2008. aasta novembris. Petitsiooni esitaja selgitab, et tema kaks venda on Hispaania 
kodanikud ja elavad samuti Madridis. Pärast isa surma jagati pärandvara kolme venna vahel. 
Kui mõlemal kahel vennal tuli maksta 0,30% pärandimaksu, siis temal tuli maksta 30% ainult 
sellepärast, et ta ei ela Hispaanias. Petitsiooni esitaja arvates on sellisel juhul tegemist 
diskrimineerimisega.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 18. novembril 2011. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 27. jaanuaril 2012

Komisjoni tähelepanekud

Euroopa Komisjon otsustas 27. oktoobril 2011. aastal kaevata Hispaania Euroopa Liidu 
Kohtusse sätete pärast, mis reguleerivad pärandimaksu ja kinkemaksu ning millega 
kehtestatakse kõrgemad maksumäärad mitteresidentidele ja välismaal asuvale varale.

Pärandimaks ja kinkemaks on Hispaanias reguleeritud riigi ja autonoomsete omavalitsusüksuste 
tasandil. Autonoomsete omavalitsusüksuste õigusaktidega antakse residentidele palju 
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maksusoodustusi, mis tegelikult võimaldavad neil maksta mitteresidentidest oluliselt 
madalamaid makse.

Komisjon leiab, et see takistab isikute ja kapitali vaba liikumist, mis on vastuolus Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklitega 45 ja 63.

Euroopa Kohus tegi otsuse sarnases kohtuasjas C-256/06 (Jager), mille käigus arutati 
liikmesriigi seaduse vastavust ELi õigusele pärandimaksu arvestamisel ja tegi kindlaks, et on 
olemas erinevused sõltuvalt sellest, kas pärandvara asub asjaomases või mõnes teises 
liikmesriigis. Euroopa Kohtu väitel ei ole objektiivselt võttes olukorras erinevusi, mis 
põhjendaksid ebavõrdset maksualast kohtlemist seoses pärandimaksuga, mida tuleb maksta 
varalt, kui see asub Saksamaal, või varalt, mis asub mõnes teises liikmesriigis. Kohus 
järeldas, et kuna ei ole tõendeid, et asjaomane siseriiklik õigusakt oleks vajalik ülekaalukate 
üldiste huvide tõttu, on see vastuolus ELi lepingus sätestatud kapitali vaba liikumise 
põhimõttega.

Kohus oli ka kohtuasjas C-107/94 (Asscher) seisukohal, et kahte liiki maksumaksjate erineva 
kohtlemise korral võib olla tegemist diskrimineerimisega aluslepingu tähenduses, sest kahe 
isiku seisukorras ei ole objektiivseid erinevusi, mis võiksid põhjendada erinevat kohtlemist. 
Kohus tegi ühtlasi kindlaks, et mitteresidentidele 25% tulumaksumäära ja residentidele 13% 
määra kohaldamine Madalmaades on diskrimineeriv. 

4. Komisjoni vastus (REV), mis saadi 31. oktoobril 2014

Kohus tegi 3. septembril 2014 otsuse Euroopa Komisjoni algatatud menetluses. Kohus leidis, 
et pärandimaksu ja kinkemaksu reguleerivad Hispaania sätted, millega mitteresidentidele ja 
välismaal asuvale varale kehtestatakse kõrgem maksukoormus, on vastuolus ELi õigusega1. 

Euroopa Komisjon palus 8. septembril 2014 Hispaania ametiasutusi teavitada komisjoni 
meetmetest, mida nad kavatsevad võtta Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks. Hispaanial on 
vastamiseks aega kaks kuud. Kui Hispaania ametiasutused ei võta midagi ette, siis võib 
komisjon otsustada, et algatab ELi toimimise lepingu artikli 260 kohase rikkumismenetluse 
kohtu otsuse täitmata jätmise eest.

Seni võib aga ELi kodanik, kes leiab, et teda on diskrimineeritud nimetatud maksueeskirjade 
kohaldamisel, esitada ettenähtud tähtaja jooksul hagi liikmesriigi kohtule. 

5. Komisjoni vastus (REV II), mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetluse järel otsustas Euroopa Kohus 3. septembril 
2014, et Hispaania sätted, millega mitteresidentidele ja välismaal asuvale varale kehtestatakse 
kõrgem maksukoormus, on vastuolus ELi õigusega2. 

Seega palus Euroopa Komisjon 8. septembril 2014 Hispaania ametiasutusi teavitada 
komisjoni meetmetest, mida nad kavatsevad võtta Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks.

                                               
1 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-127/12.
2

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-127/12. www.curia.europa.eu
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Hispaania ametiasutused teavitasid Euroopa Komisjoni sellest, et on vastu võetud pärandi- ja 
kingimaksu seaduse muudatused1, mille eesmärk on kõnealune rikkumine kõrvaldada. Uus 
seadus on jõus 1. jaanuarist 2015. 

                                               
1

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


