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Betreft: Verzoekschrift nr. 0817/2011, ingediend door Jean-Antoine Enrile (Franse 
nationaliteit), over de discriminatie van niet-ingezetenen in Spanje bij de 
betaling van successierechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zegt in Parijs te wonen en zoon te zijn van een Spaanse vader die in Madrid woonde
en die daar in november 2008 overleden is. Hij verduidelijkt dat zijn twee broers Spaans zijn 
en eveneens in Madrid wonen. Toen zijn vader stierf, werd de erfenis verdeeld onder de drie 
broers. Terwijl zijn twee broers elk 0,30 % successierechten betaald hebben, werd indiener 
verplicht 30 % successierechten te betalen, enkel omdat hij niet in Spanje ingezeten is. Hij is 
van mening dat er in deze situatie sprake is van discriminatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Opmerkingen van de Commissie

Op 27 oktober 2011 besloot de Europese Commissie Spanje voor het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (HvJ-EU) te dagen voor bepalingen inzake successierechten en 
schenkingsrecht die niet-ingezetenen of bezittingen in het buitenland zwaarder belasten. 

Successierechten en schenkingsrecht zijn in Spanje zowel op nationaal niveau als op het niveau 
van de autonome regio's geregeld. De wetgeving van de autonome regio's kent ingezetenen een 



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

NL

aantal belastingvoordelen toe waardoor zij in de praktijk veel lagere belastingen betalen dan 
niet-ingezetenen.

De Commissie is van mening dat dit een belemmering vormt voor het vrij verkeer van personen 
en kapitaal en dus een inbreuk vormt op het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (respectievelijk de artikelen 45 en 63).

Het HvJ-EU vaardigde een arrest uit in een soortgelijke zaak, met name C-256/06 (Jäger), 
waarin werd onderzocht of een wet van een lidstaat die voor de berekening van de 
successierechten een verschil maakte tussen activa die zich in die lidstaat bevonden en activa 
die zich in een andere lidstaat bevonden, verenigbaar was met de EU-wetgeving. In het arrest 
van het HvJ-EU werd gesteld dat er, objectief gezien, geen verschillende situatie bestaat die 
een verschillende fiscale behandeling kan rechtvaardigen op het punt van de hoogte van het 
successierecht dat wordt geheven op een in Duitsland respectievelijk in een andere lidstaat 
gelegen goed. Er werd besloten dat de nationale wetgeving in kwestie, aangezien niet kon 
worden aangetoond dat zij gerechtvaardigd is vanwege dwingende redenen van algemeen 
belang, indruist tegen het beginsel van vrij verkeer van kapitaal, zoals vastgelegd in het EU-
Verdrag.

Bovendien stelde het Hof in zaak C-107/94 (Asscher) dat een verschillende behandeling van 
twee categorieën van belastingbetalers mogelijk gelijkstaat aan discriminatie zoals bedoeld in 
het Verdrag wanneer er tussen de situaties van beide categorieën belastingbetalers geen 
objectief verschil bestaat dat een verschillende behandeling rechtvaardigt. Het Hof kwam tot 
de conclusie dat de toepassing door Nederland van een belastingtarief van 25 % op de 
inkomsten van niet-ingezetenen en een tarief van 13 % op de inkomsten van ingezetenen 
discriminerend was. 

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 31 oktober 2014

Op 3 september 2014 heeft het Hof uitspraak gedaan over de door de Commissie ingeleide 
procedure. Het oordeelde dat de Spaanse bepalingen inzake successierechten en 
schenkingsrecht die niet-ingezetenen of bezittingen in het buitenland zwaarder belasten, in 
strijd zijn met de EU-wetgeving1. 

Op 8 september 2014 verzocht de Commissie de Spaanse autoriteiten haar te laten weten 
welke maatregelen zij van plan zijn te nemen om zich naar het arrest van het Hof te schikken. 
De Spaanse autoriteiten hebben twee maanden de tijd om te antwoorden. Doen zij dit niet, dan 
kan de Commissie besluiten op grond van artikel 260 VWEU een inbreukprocedure te starten 
wegens niet-naleving van het arrest van het Hof.

EU-burgers die zich door de toepassing van de voormelde belastingregels gediscrimineerd 
achten, kunnen inmiddels een procedure inleiden bij de nationale autoriteiten, rekening 
houdend met de verjaringstermijn. 

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV.II), ontvangen op 28 februari 2015

                                               
1 Arrest van het Hof in zaak C-127/12.
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Naar aanleiding van de door de Commissie ingeleide inbreukprocedure oordeelde het Hof op 
3 september 2014 dat de Spaanse voorschriften die niet-ingezetenen of bezittingen in het 
buitenland zwaarder belasten, in strijd zijn met de EU-wetgeving1. 

Op 8 september 2014 verzocht de Commissie de Spaanse autoriteiten dan ook haar te laten 
weten welke maatregelen zij van plan zijn te nemen om zich naar het arrest van het Hof te 
schikken.

De Spaanse autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat er wijzigingen2 van de 
voorschriften inzake successierechten en schenkingsrecht zijn aangenomen om de inbreuk 
ongedaan te maken. De nieuwe wetgeving geldt sinds 1 januari 2015. 

                                               
1  Arrest van het Hof in zaak 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. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Núm. 288 Viernes 28 de noviembre de 2014 
Sec. I. Pág. 96860


