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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0817/2011, ktorú predkladá Jean-Antoine Enrile, štátny príslušník 
Francúzska, o diskriminácii nerezidentov v Španielsku pri platbe dane z 
dedičstva

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že žije v Paríži a je synom Španiela, ktorý žil v Madride, kde 
zomrel v novembri 2008. Vysvetľuje, že jeho dvaja bratia sú štátnymi príslušníkmi Španielska 
a takisto žijú v Madride. Po smrti otca bolo dedičstvo rozdelené medzi troch bratov. Zatiaľ čo 
jeho obaja bratia zaplatia daň s dedičstva vo výške 0,3 %, predkladateľ petície má zaplatiť 30 
% len preto, že nežije v Španielsku. Situáciu vníma ako prípad diskriminácie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. novembra 2011. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 27. januára 2012

Pripomienky Komisie

Európska komisia sa 27. októbra 2011 rozhodla podať návrh na Súdny dvor Európskej únie 
(SDEÚ) na začatie konania proti Španielsku z dôvodu ustanovení o dani z dedičstva a 
darovania, podľa ktorých sú vyrubované vyššie dane nerezidentom alebo z aktív držaných v 
zahraničí.

Daň z dedičstva a darovania je v Španielsku regulovaná na úrovni štátu a tiež na úrovni 
autonómnych spoločenstiev. Právne predpisy autonómnych spoločenstiev priznávajú 
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rezidentom rôzne daňové zvýhodnenia, ktoré im v praxi umožňujú platiť omnoho nižšie dane 
než nerezidentom.

Komisia sa domnieva, že ide o prekážku voľnému pohybu osôb a kapitálu v rozpore so 
Zmluvou o fungovaní Európskej únie (článok 45 a 63).

SDEÚ vyniesol rozsudok v podobnej veci, C-256/06 (Jager), v ktorej analyzoval zlučiteľnosť 
s právom EÚ právnych predpisov členského štátu, ktorý na účely výpočtu dane z dedičstva 
vytvára rozdiely na základe toho, či sa dotknuté aktívum nachádza v danom alebo v inom 
členskom štáte. SDEÚ v rozsudku tvrdí, že z objektívneho hľadiska neexistuje žiaden rozdiel 
v situácii, ktorý by odôvodnil nerovnaké zdaňovanie pri dedičskej dani vyberanej z aktíva v 
Nemecku alebo aktíva nachádzajúceho sa v inom členskom štáte. Prichádza k záveru, že 
keďže nebolo preukázané, že dotknuté vnútroštátne právne predpisy sú odôvodnené 
naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu, sú v rozpore so zásadou voľného pohybu kapitálu 
ustanovenou v Zmluve o EÚ.

Rovnako vo veci C-107/94 (vec Asscher) Súdny dvor rozhodol, že rozdielne zaobchádzanie s 
týmito dvoma kategóriami daňovníkov možno považovať za diskrimináciu v zmysle zmluvy, 
ak neexistuje žiadny objektívny rozdiel v ich situácii, ktorý by odôvodnil rozdielne 
zaobchádzanie. Súdny dvor ďalej rozhodol, že uplatňovanie dane zo strany Holandska vo 
výške 25 % na príjmy nerezidentov a 13 % na príjmy rezidentov je diskriminačné. 

4. Revidovaná odpoveď Komisie (REV) doručená 31. októbra 2014

Súdny dvor 3. septembra 2014 rozhodol o postupe, ktorý začala Komisia. Rozhodol, že 
španielske ustanovenia o dani z dedičstva a darovania, podľa ktorých sú vyrubované vyššie 
dane nerezidentom alebo z aktív držaných v zahraničí, nie sú zlučiteľné s právnymi predpismi 
EÚ1. 

Komisia 8. septembra 2014 požiadala španielske orgány o informácie o opatreniach, ktoré 
majú v úmysle prijať s cieľom vyhovieť rozsudku Súdneho dvora. Španielsko má dva mesiace 
na odpoveď. Ak by tak španielske orgány neurobili, Komisia môže rozhodnúť, že začne 
konanie o porušení v zmysle článku 260 ZFEÚ za nevyhovenie rozsudku Súdneho dvora.

Dovtedy môžu občania EÚ, ktorí sa domnievajú, že boli diskriminovaní uplatňovaním 
uvedených daňových predpisov, začať konanie pred vnútroštátnymi orgánmi v predpísanej 
premlčacej lehote. 

5. Revidovaná odpoveď Komisie (REV II) doručená 28. februára 2015

V nadväznosti na konanie o porušení povinnosti začaté Komisiou Súdny dvor 3. septembra 
2014 rozhodol, že španielske predpisy, ktorými sa ukladá vyššie daňové zaťaženie na 
nerezidentov alebo na aktíva držané v zahraničí, nie sú zlučiteľné s právom EÚ2. 

Komisia na základe toho 8. septembra 2014 požiadala španielske orgány o informácie o 
opatreniach, ktoré majú v úmysle prijať s cieľom vyhovieť rozsudku Súdneho dvora.

                                               
1 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-127/12.
2  Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-127/12. www.curia.europa.eu
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Španielske orgány informovali Komisiu, že zmeny1 predpisov o daniach z dedičstva a 
darovania zamerané na nápravu porušenia boli prijaté. Nové právne predpisy sú platné od 1. 
januára 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


