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Subiect: Petiția nr. 0817/2011, adresată de Jean-Antoine Enrile, de cetățenie franceză, 
privind discriminarea referitoare la plata taxelor de moștenire în cazul 
contribuabililor nerezidenți în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul declară că locuiește în Paris și că este fiul unui spaniol care a locuit în Madrid și
care a decedat acolo în noiembrie 2008. El explică faptul că cei doi frați ai săi sunt spanioli și 
locuiesc, de asemenea, în Madrid. După moartea tatălui acestora, moștenirea a fost împărțită 
între cei trei frați. Cu toate acestea, în timp ce frații petiționarului plătesc, fiecare, o taxă de 
moștenire de 0,3 % , acesta este obligat să plătească 30 %, doar pentru că nu are domiciliul în 
Spania. El susține că, în acest caz, este vorba despre tratament discriminatoriu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Observațiile Comisiei

La 27 octombrie 2011, Comisia Europeană a decis să deschidă o procedură judiciară 
împotriva Spaniei pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru dispozițiile 
privind impozitele pe succesiune și pe donație care impun o sarcină fiscală mai ridicată pentru 
contribuabilii nerezidenți sau pentru activele deținute în străinătate. 
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Impozitele pe succesiune și pe donație sunt reglementate în Spania atât la nivel național, cât și la 
nivelul comunităților autonome. Legislația comunităților autonome acordă rezidenților anumite 
avantaje fiscale care, în practică, le permit acestora să plătească impozite mult mai mici 
comparativ cu nerezidenții.

Comisia consideră că acest fapt reprezintă un obstacol în calea liberei circulații a persoanelor și 
a capitalului, încălcând Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolul 45 și, 
respectiv, articolul 63).

CJUE a pronunțat o hotărâre într-un caz similar, cauza C-256/06 (Jager), care a analizat 
compatibilitatea cu legislația UE a unei legi dintr-un stat membru care, în vederea calculării 
impozitului pe succesiune, a stabilit diferențe pe baza localizării proprietății în cauză, și 
anume dacă proprietatea este localizată în respectivul stat membru sau în alt stat membru. 
Hotărârea CJUE a susținut că, din punct de vedere obiectiv, nu există nicio diferență de 
situație care poate justifica un tratament fiscal inegal în ceea ce privește valoarea impozitului 
pe succesiune perceput pentru o proprietate situată în Germania și o proprietate situată într-un 
alt stat membru. Concluzia hotărârii a fost că, deoarece nu a fost demonstrat că legislația 
națională în cauză este justificată de motive imperative de interes general, aceasta contravine 
principiului liberei circulații a capitalurilor, consacrat în Tratatul UE.

De asemenea, în cauza C-107/94 (cauza Asscher), Curtea a statuat că o diferență de tratament 
între două categorii de contribuabili ar putea constitui o discriminare în sensul tratatului, în 
cazul în care nu există nicio diferență obiectivă între situațiile celor două categorii, care să 
justifice un tratament diferit. Curtea a stabilit în continuare caracterul discriminatoriu al 
aplicării de către Țările de Jos a unei rate de impozitare de 25 % din venitul nerezidenților și a 
unei rate de 13 % din venitul rezidenților. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 31 octombrie 2014

La 3 septembrie 2014, Curtea a pronunțat o hotărâre privind procedura inițiată de Comisie. 
Aceasta a stabilit că dispozițiile Spaniei privind impozitul pe succesiune și pe donație, care 
impun o sarcină fiscală mai ridicată pentru contribuabilii nerezidenți sau pentru activele 
deținute în străinătate, nu sunt compatibile cu legislația UE1. 

La 8 septembrie 2014, Comisia a solicitat autorităților spaniole să o informeze în legătură cu 
măsurile pe care acestea intenționează să le adopte pentru a se conforma hotărârii Curții. 
Spania are două luni la dispoziție pentru a răspunde. În caz contrar, Comisia poate decide să 
inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în temeiul articolului 260 din 
TFUE, pentru nerespectarea hotărârii Curții.

Între timp, dacă cetățenii UE consideră că au fost discriminați prin aplicarea normelor fiscale 
menționate mai sus, aceștia pot iniția proceduri în fața autorităților naționale în termenul de 
prescripție stabilit. 

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 28 februarie 2015

                                               
1 Hotărârea Curții în cauza C-127/12.
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În urma inițierii de către Comisie a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
Curtea a hotărât la 3 septembrie 2014 că legile spaniole care impun o sarcină fiscală mai 
ridicată pentru contribuabilii nerezidenți sau pentru activele deținute în străinătate nu sunt 
compatibile cu legislația UE1. 

Prin urmare, la 8 septembrie 2014, Comisia a solicitat autorităților spaniole să o informeze în 
legătură cu măsurile pe care acestea intenționează să le adopte pentru a se conforma hotărârii 
Curții.

Autoritățile spaniole au informat Comisia că au fost adoptate amendamente2 la normele 
privind impozitele pe succesiune și pe donație pentru a remedia această încălcare. Noua 
legislație a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015. 

                                               
1 Hotărârea Curții în cauza 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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