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Tárgy: Jean-Antoine Enrile francia állampolgár által benyújtott 0817/2011. számú 
petíció a nem spanyolországi illetőségű személyek esetében az örökösödési 
illeték megfizetésével kapcsolatos hátrányos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Párizsban él, kifejti, hogy édesapja spanyol állampolgár, aki 
Madridban élt, és ott is hunyt el 2008 novemberében. Hangsúlyozza, hogy két testvére, akik 
ugyancsak Madridban élnek, spanyol állampolgárok. Az apa halálakor az örökség a három 
testvér között oszlott meg. Míg azonban a két testvérének egyenként 0,30%-os örökösödési 
illetéket kell fizetnie, a petíció benyújtóját 30%-os illeték megfizetésére kötelezik, pusztán 
azért, mert nem spanyolországi lakos. Véleménye szerint ez a helyzet hátrányos 
megkülönböztetést jelent.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A Bizottság észrevételei

2011. október 27-én az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Unió Bírósága elé 
utalja Spanyolországot az örökösödési és ajándékozási illetékekre vonatkozó rendelkezések 
miatt, amelyek értelmében a nem spanyolországi illetőségű személyekre, valamint a külföldi 
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vagyontárgyakra magasabb összegű adók vonatkoznak.

Spanyolországban az örökösödési és az ajándékozási illetéket nemzeti szinten és az autonóm 
közösségek szintjén egyaránt szabályozzák. Az autonóm közösségek jogszabályai számos 
adókedvezményt nyújtanak a helyi lakosok számára, akik így a gyakorlatban a nem helyi 
lakosoknál lényegesen alacsonyabb adókat fizetnek.

A Bizottság véleménye szerint ez a személyek és a tőke szabad mozgásának akadályát képezi, 
ezért sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződést (a 45., illetve a 63. cikket).

A Bíróság a C-256/06. sz., hasonló tárgyú Jäger-ügyben hozott ítéletében már vizsgálta egy 
tagállam (Németország) jogának az uniós joggal való összeegyeztethetőségét. A német jog 
szerint ugyanis az örökösödési illeték számításakor különbséget tettek aszerint, hogy a szóban 
forgó vagyontárgy az adott tagállam, vagy valamely másik tagállam területén fekszik-e. 
Ítéletében a Bíróság kimondta, hogy a különböző helyzetek között nincs olyan objektív 
különbség, amely indokolná az eltérő adóügyi bánásmódot a Németországban, illetve 
valamely másik tagállamban fekvő vagyontárgyra kirótt örökösödési illeték összegének 
tekintetében. Mivel a Bíróság nem tartotta megállapíthatónak a szóban forgó nemzeti 
szabályozás közérdeken alapuló kényszerítő ok általi indokoltságát, kimondta, hogy e 
szabályozás ellentétes a szabad tőkemozgás EU-Szerződésben foglalt elvével.

A C-107/94. sz. Asscher-ügyben a Bíróság emellett megállapította, hogy az adózók két 
csoportjával szembeni eltérő bánásmód a Szerződés értelmében hátrányos 
megkülönböztetésnek minősülhet, amennyiben e csoportok között nem áll fenn olyan objektív 
különbség, amely az eltérő bánásmódot indokolja. A Bíróság ezenfelül megállapította, hogy 
Hollandia hátrányosan megkülönböztető módon alkalmazott 25%-os adókulcsot a nem 
holland illetőségű és 13%-os adókulcsot a holland illetőségű személyek jövedelmére. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2014. október 31.

2014. szeptember 3-án a Bíróság ítéletet hozott a Bizottság által indított eljárásban. Az ítélet 
szerint az örökösödési és ajándékozási illetékekre vonatkozó azon spanyol rendelkezések, 
amelyek értelmében magasabb összegű adók vonatkoznak a nem spanyolországi illetőségű 
személyekre, valamint a külföldi vagyontárgyakra, nem egyeztethetők össze az uniós joggal1. 

2014. szeptember 8-án a Bizottság felkérte a spanyol hatóságokat, hogy tájékoztassák, milyen 
intézkedéseket kívánnak hozni annak érdekében, hogy megfeleljenek a Bíróság ítéletének. 
Spanyolországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy választ adjon. Amennyiben a spanyol 
hatóságok nem válaszolnak, a Bizottság úgy határozhat, hogy az EUMSZ 260. cikke 
értelmében kötelezettségszegési eljárást indít amiatt, hogy Spanyolország nem tartotta be a 
Bíróság ítéletét.

Időközben ha uniós polgárok úgy vélik, hogy a fenti adójogszabályok alkalmazásával 
hátrányos megkülönböztetés érte őket, az előírt elévülési időn belül eljárást indíthatnak a 
nemzeti hatóságok előtt. 

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II.): 2015. február 28.

                                               
1 A Bíróság C-127/12. sz. ügyben hozott ítélete
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A kötelezettségszegési eljárás Bizottság általi megindítását követően a Bíróság 2014. 
szeptember 3-án azt az ítéletet hozta, hogy nem egyeztethetők össze az uniós joggal azok a 
spanyol rendelkezések, amelyek értelmében magasabb összegű adók vonatkoznak a nem 
spanyolországi illetőségű személyekre, valamint a külföldi vagyontárgyakra1. 

2014. szeptember 8-án a Bizottság ennek megfelelően tájékoztatást kért a spanyol 
hatóságoktól arról, hogy milyen intézkedéseket kívánnak hozni annak érdekében, hogy 
megfeleljenek a Bíróság ítéletének.

A spanyol hatóságok úgy tájékoztatták a Bizottságot, hogy megtörtént az örökösödési és 
ajándékozási illetékekre vonatkozó jogszabályok uniós joggal való összeegyeztethetőséget 
célzó módosítása2. A módosított jogszabály 2015. január 1-jétől hatályos. 

                                               
1  A Bíróság C-127/12. sz. ügyben hozott ítélete 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


