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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0817/2011, którą złożył Jean-Antoine Enrile (Francja) w 
sprawie dyskryminacji osób niebędących rezydentami w Hiszpanii w 
związku z opłacaniem podatku spadkowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję oświadcza, że mieszka w Paryżu i jest synem Hiszpana, który mieszkał 
w Madrycie i zmarł tam w listopadzie 2008 r. Wyjaśnia on, że jego dwaj bracia to Hiszpanie, 
którzy także mieszkają w Madrycie. Po śmierci ojca majątek został podzielony między trzech 
braci. I choć każdy z jego braci zapłacił podatek spadkowy w wysokości 0,3%, składający 
petycję musi zapłacić 30% tylko dlatego, że nie mieszka w Hiszpanii. Uważa on, że taki stan 
rzeczy to przejaw dyskryminacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Uwagi Komisji

Dnia 27 października 2011 r. Komisja Europejska postanowiła skierować Hiszpanię do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przepisów w zakresie podatku od 
spadków i darowizn nakładających wyższe obciążenie podatkowe na osoby niebędące 
rezydentami oraz na aktywa posiadane za granicą. 
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Podatek od spadków i darowizn w Hiszpanii jest uregulowany zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i na szczeblu wspólnot autonomicznych. Na mocy przepisów wspólnot autonomicznych 
rezydentom przyznaje się szereg korzyści podatkowych, które w praktyce pozwalają im płacić 
dużo niższe podatki niż osoby niebędące rezydentami.

Komisja Europejska stwierdziła, że takie przepisy stanowią przeszkodę dla swobodnego 
przepływu osób i kapitału, co jest naruszeniem Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(odpowiednio art. 45 i 63).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w podobnej sprawie, C-256/06 
(Jäger), w którym poddano analizie zgodność z prawem UE przepisów państwa 
członkowskiego, na podstawie których przy obliczaniu podatku od spadków wprowadzane są 
różnice w zależności od tego, czy przedmiotowy majątek znajduje się w tym państwie, czy w 
innym państwie członkowskim. W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
stwierdza się, że obiektywnie nie istnieje żadna różnica sytuacji mogąca uzasadnić nierówne 
traktowanie zobowiązań fiskalnych w przypadku majątku położonego w Niemczech i majątku 
położonego w innym państwie członkowskim w zakresie wysokości należnego podatku od 
spadków. Trybunał orzekł, że ponieważ nie dowiedziono, iż przedmiotowe ustawodawstwo 
krajowe jest uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego, narusza ono zasadę 
swobodnego przepływu kapitału zapewnioną na mocy Traktatu UE.

Ponadto w sprawie C-107/94 (sprawa Asschera) Trybunał stwierdził, że różne traktowanie 
dwóch kategorii podatników może stanowić dyskryminację na gruncie postanowień Traktatu, 
kiedy nie istnieje obiektywna różnica w sytuacji dwóch kategorii podatników mogąca 
uzasadnić to różne traktowanie. Trybunał orzekł również, że stosowanie przez Holandię 
stawki podatku wynoszącej 25% dochodu dla osób niebędących rezydentami i stawki 
wynoszącej 13% dochodu dla rezydentów było działaniem o charakterze dyskryminacyjnym. 

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 31 października 2014 r.

W dniu 3 września 2014 r. Trybunał wydał orzeczenie w sprawie postępowania wszczętego 
przez Komisję. Uznał w nim hiszpańskie przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn, 
które nakładają wyższe obciążenie podatkowe na osoby niebędące rezydentami oraz na 
aktywa posiadane za granicą, za niezgodne z prawem UE1. 

W dniu 8 września 2014 r. Komisja wystąpiła do hiszpańskich władz o informacje na temat 
środków, jakie zamierzają podjąć, by zastosować się do wyroku Trybunału. Hiszpania ma 
dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli hiszpańskie władze tego nie uczynią, Komisja może 
podjąć decyzję – zgodnie z art. 260 TFUE – o wszczęciu postępowania za niewykonanie 
wyroku Trybunału.

W międzyczasie jeżeli obywatele UE uważają, że padli ofiarą dyskryminacji poprzez 
zastosowanie powyższych przepisów podatkowych, mogą w określonym czasie wszcząć 
postępowanie przed organami krajowymi 

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

                                               
1 Wyrok Trybunału w sprawie C-127/12.
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Po postępowaniu wszczętym przez Komisję Trybunał orzekł w dniu 3 września 2014 r., że 
hiszpańskie przepisy nakładające wyższe obciążenie podatkowe na nierezydentów lub na 
majątek posiadany za granicą są niezgodne z prawem UE1. 

W związku z tym w dniu 8 września 2014 r. Komisja wystąpiła do hiszpańskich władz o 
informacje na temat środków, jakie zamierzają podjąć, by zastosować się do wyroku 
Trybunału.

Władze Hiszpanii poinformowały Komisję, że przyjęto zmiany2 w przepisach o podatkach od 
spadków i darowizn mające na celu usunięcie niezgodności z przepisami UE. Nowe przepisy 
weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.  

                                               
1 Wyrok Trybunału w sprawie 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.
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